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O B S A H:
1. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy o praÂvnõÂ pomoci v obcÏanskyÂch veÏcech mezi CÏeskou republikou
a Rumunskem
2. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Rakouskou republikou o dodatku
k EvropskeÂ uÂmluveÏ o vydaÂvaÂnõÂ z 13. prosince 1957 a o usnadneÏnõÂ jejõÂho uplatneÏnõÂ
3. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Rakouskou republikou o dodatku
k EvropskeÂ uÂmluveÏ o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech trestnõÂch z 20. dubna 1959 a o usnadneÏnõÂ jejõÂho uplatneÏnõÂ
4. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictvõÂ CÏeskeÂ republiky a Ministerstvem
zdravotnictvõÂ LitevskeÂ republiky o spolupraÂci v oblasti zdravotnictvõÂ
5. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a AustraÂliõÂ o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
Ozn aÂ men õÂ Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ o ulozÏenõÂ kolektivnõÂch smluv vysÏsÏõÂho stupneÏ
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1
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 11. cÏervence 1994 byla v BukuresÏti podepsaÂna Smlouva o praÂvnõÂ
pomoci v obcÏanskyÂch veÏcech mezi CÏeskou republikou a Rumunskem.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 4. rÏõÂjna 1995.
Smlouva na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 63 vstoupila v platnost dnem 2. ledna 1996. TõÂmto dnem pozbyla platnosti
Smlouva mezi CÏeskoslovenskou republikou a Rumunskou lidovou republikou o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trestnõÂch ze dne 25. rÏõÂjna 1958, vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 31/1959 Sb., pokud jde o praÂvnõÂ pomoc ve
veÏcech obcÏanskyÂch a rodinnyÂch.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

SML OU VA
o praÂvnõÂ pomoci v obcÏanskyÂch veÏcech mezi CÏeskou republikou a Rumunskem
CÏeskaÂ republika a Rumunsko, daÂle jen ¹smluvnõÂ
stranyª, s prÏaÂnõÂm zdokonalovat spolupraÂci v oblasti
praÂvnõÂ pomoci, se dohodly uzavrÏõÂt tuto smlouvu
o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech obcÏanskyÂch.
K tomu uÂcÏelu se dohodly takto:
HL AVA I
VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ
CÏ laÂ nek I
VymezenõÂ pojmuÊ
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy se rozumõÂ:
a) obcÏanskyÂmi veÏcmi veÏci obcÏanskopraÂvnõÂ, rodinneÏpraÂvnõÂ, obchodneÏpraÂvnõÂ, pracovneÏpraÂvnõÂ a spraÂvnõÂ
veÏci projednaÂvaneÂ soudy,
b) justicÏnõÂmi orgaÂny v CÏeskeÂ republice soudy a staÂtnõÂ
zastupitelstvõÂ a jineÂ orgaÂny prÏõÂslusÏneÂ rozhodovat
ve veÏcech obcÏanskyÂch,
c) justicÏnõÂmi orgaÂny v Rumunsku soudy, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ, staÂtnõÂ notaÂrÏstvõÂ a jineÂ orgaÂny prÏõÂslusÏneÂ
ve veÏcech obcÏanskyÂch.

CÏ laÂ nek 2
PraÂvnõÂ ochrana
1. StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany pozÏõÂvajõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany stejnou praÂvnõÂ ochranu
osobnõÂch a majetkovyÂch praÂv jako jejõÂ vlastnõÂ staÂtnõÂ
obcÏaneÂ.
2. StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany majõÂ praÂvo
obracet se volneÏ a bez prÏekaÂzÏek na justicÏnõÂ orgaÂny
druheÂ smluvnõÂ strany, do jejichzÏ pravomoci naÂlezÏejõÂ
veÏci obcÏanskeÂ, mohou prÏed nimi haÂjit sveÂ zaÂjmy a podaÂvat zÏaÂdosti, naÂvrhy na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ a podaÂvat
opravneÂ prostrÏedky za stejnyÂch podmõÂnek jako staÂtnõÂ
obcÏaneÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
3. JusticÏnõÂ orgaÂny jedneÂ smluvnõÂ strany jsou povinny na pozÏaÂdaÂnõÂ poskytnout staÂtnõÂm obcÏanuÊm druheÂ
smluvnõÂ strany informaci, jak lze zajistit zastoupenõÂ
potrÏebneÂ prÏi ochraneÏ jejich praÂv.
CÏ laÂ nek 3
PoskytovaÂnõÂ praÂvnõÂ pomoci
SmluvnõÂ strany si budou na pozÏaÂdaÂnõÂ vzaÂjemneÏ
poskytovat praÂvnõÂ pomoc ve veÏcech obcÏanskyÂch v souladu s podmõÂnkami uvedenyÂmi v teÂto smlouveÏ.

2. StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany jsou osoby,
ktereÂ majõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ teÂto smluvnõÂ strany podle
jejõÂch zaÂkonuÊ.

CÏ laÂ nek 4
OsvobozenõÂ od jistoty na naÂklady rÏõÂzenõÂ

3. UstanovenõÂ teÂto smlouvy o staÂtnõÂch obcÏanech
smluvnõÂch stran se vztahujõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i na praÂvnickeÂ
osoby zrÏõÂzeneÂ na zaÂkladeÏ zaÂkonuÊ smluvnõÂ strany, na
jejõÂmzÏ uÂzemõÂ majõÂ tyto praÂvnickeÂ osoby sveÂ sõÂdlo.

StaÂtnõÂm obcÏanuÊm jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ se
obraÂtõÂ na justicÏnõÂ orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany jako
navrhovateleÂ nebo vedlejsÏõÂ uÂcÏastnõÂci, pokud majõÂ
bydlisÏteÏ cÏi pobyt na uÂzemõÂ jedneÂ ze smluvnõÂch stran,
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nelze ulozÏit slozÏenõÂ jistoty na naÂklady rÏõÂzenõÂ nebo jineÂ
zaÂruky z toho duÊvodu, zÏe jsou cizinci nebo zÏe na uÂzemõÂ
teÂto strany nemajõÂ bydlisÏteÏ cÏi pobyt.
CÏ laÂ nek 5
PlacenõÂ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ ze smluvnõÂch stran platõÂ naÂklady rÏõÂzenõÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany za stejnyÂch podmõÂnek jako jejõÂ vlastnõÂ staÂtnõÂ obcÏaneÂ.
CÏ laÂ nek 6
SnõÂzÏenõÂ a osvobozenõÂ od naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ
1. StaÂtnõÂm obcÏanuÊm jedneÂ ze smluvnõÂch stran se
prÏiznaÂvaÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany snõÂzÏenõÂ nebo
osvobozenõÂ od naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ, jakozÏ i bezplatneÂ praÂvnõÂ
zastoupenõÂ za stejnyÂch podmõÂnek jako vlastnõÂm staÂtnõÂm
obcÏanuÊm.
2. VyÂhody podle odstavce 1, poskytovaneÂ justicÏnõÂm orgaÂnem jedneÂ ze smluvnõÂch stran v urcÏiteÂ veÏci, se
vztahujõÂ na vsÏechny procesnõÂ uÂkony vcÏetneÏ uÂkonuÊ prÏi
vyÂkonu rozhodnutõÂ.
CÏ laÂ nek 7
PodmõÂnky pro zõÂskaÂnõÂ vyÂhod
Pokud staÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany prÏedklaÂdajõÂ zÏaÂdost uvedenou v cÏlaÂnku 6 teÂto smlouvy, prÏedlozÏõÂ
zaÂrovenÏ s nõÂ i osveÏdcÏenõÂ o majetkovyÂch a osobnõÂch
pomeÏrech podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch na uÂzemõÂ
smluvnõÂ strany, kde majõÂ zÏadateleÂ sveÂ bydlisÏteÏ nebo
pobyt.
CÏ laÂ nek 8
ZÏaÂdost o poskytnutõÂ vyÂhod
1. ObcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ zÏaÂdajõÂ justicÏnõÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany o poskytnutõÂ vyÂhod
uvedenyÂch v cÏlaÂnku 6, mohou zÏaÂdost podat põÂsemneÏ
u prÏõÂslusÏneÂho justicÏnõÂho orgaÂnu podle mõÂsta sveÂho bydlisÏteÏ nebo pobytu.
2. JusticÏnõÂ orgaÂn, kteryÂ podle odstavce 1 zÏaÂdost
obdrzÏel, ji postoupõÂ spolu s osveÏdcÏenõÂm a prÏõÂpadnyÂmi
prÏõÂlohami prÏõÂslusÏneÂmu justicÏnõÂmu orgaÂnu druheÂ
smluvnõÂ strany.
3. JusticÏnõÂ orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k rozhodnutõÂ o zÏaÂdosti
o poskytnutõÂ vyÂhod uvedenyÂch v cÏlaÂnku 6 muÊzÏe pozÏadovat prostrÏednictvõÂm justicÏnõÂho orgaÂnu druheÂ smluvnõÂ
strany doplnÏujõÂcõÂ uÂdaje a informace.
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CÏ laÂ nek 9
ZpuÊsob styku
1. V otaÂzkaÂch poskytovaÂnõÂ praÂvnõÂ pomoci justicÏnõÂ
orgaÂny obou smluvnõÂch stran se styÂkajõÂ prostrÏednictvõÂm
uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ, pokud tato smlouva nestanovõÂ jinak.
2. UÂstrÏednõÂmi orgaÂny uvedenyÂmi v odstavci 1 jsou
ministerstva spravedlnosti obou smluvnõÂch stran.
CÏ laÂ nek 10
PouzÏõÂvanyÂ jazyk
1. PrÏi provaÂdeÏnõÂ teÂto smlouvy pouzÏõÂvajõÂ uÂstrÏednõÂ
orgaÂny obou smluvnõÂch stran, uvedeneÂ v cÏlaÂnku 9
odst. 2, ve sveÂm styku naÂrodnõÂ jazyk nebo jazyk
anglickyÂ. StejneÏ se postupuje i ve vztazõÂch mezi justicÏnõÂmi orgaÂny smluvnõÂch stran, pokud tato smlouva nestanovõÂ jinak.
2. ZÏaÂdosti o praÂvnõÂ pomoc a prÏilozÏeneÂ dokumenty
se vyhotovujõÂ v jazyce dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany a jsou
opatrÏeny oveÏrÏenyÂm prÏekladem do jazyka dozÏaÂdaneÂ
smluvnõÂ strany.
3. JusticÏnõÂ orgaÂny mohou k zÏaÂdostem o praÂvnõÂ
pomoc pouzÏõÂvat formulaÂrÏuÊ s dvojjazycÏnyÂm textem
(cÏesko-rumunskyÂm), spolecÏneÏ dohodnutyÂch ministerstvy spravedlnosti.
4. VyrÏõÂzenõÂ zÏaÂdostõÂ o praÂvnõÂ pomoc se provaÂdõÂ
v jazyce dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany.
CÏ l aÂ ne k 1 1
VyÂmeÏna informacõÂ v oblasti legislativy
SmluvnõÂ strany se budou na pozÏaÂdaÂnõÂ vzaÂjemneÏ
informovat o praÂvnõÂch prÏedpisech, ktereÂ jsou nebo
byly v platnosti v jejich staÂtech, jakozÏ i o jejich provaÂdeÏnõÂ v justicÏnõÂ praxi.
CÏ laÂ nek 12
Ochrana sveÏdkuÊ a znalcuÊ
1. SveÏdek nebo znalec, bez ohledu na sveÂ staÂtnõÂ
obcÏanstvõÂ, kteryÂ se na zaÂkladeÏ prÏedvolaÂnõÂ dostavõÂ prÏed
justicÏnõÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany, nesmõÂ byÂt ani
drzÏen ve vazbeÏ, stõÂhaÂn, ani nesmõÂ byÂt zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem omezovaÂna jeho osobnõÂ svoboda na uÂzemõÂ teÂto
strany za cÏiny, ktereÂ spaÂchal, nebo na zaÂkladeÏ rozsudkuÊ vynesenyÂch prÏed prÏekrocÏenõÂm staÂtnõÂ hranice dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany.
2. Ochranu uvedenou v odstavci 1 sveÏdek nebo
znalec ztratõÂ, kdyzÏ neopustõÂ uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
strany do 15 dnuÊ ode dne, kdy mu justicÏnõÂ orgaÂn, kteryÂ
ho povolal, oznaÂmõÂ, zÏe jeho prÏõÂtomnost jizÏ nenõÂ nutnaÂ,
anebo kdyzÏ se pozdeÏji vraÂtõÂ. Do teÂto lhuÊty se nezapocÏõÂtaÂvaÂ doba, beÏhem nõÂzÏ sveÏdek nebo znalec nemohl
opustit zemi teÂto smluvnõÂ strany z duÊvoduÊ nezaÂvislyÂch
na jeho vuÊli.

CÏ laÂ nek 13
NaÂhrada naÂkladuÊ sveÏdkuÊ nebo znalcuÊ
1. NaÂklady za cestu nebo pobyt, jakozÏ i uÂhrada
usÏlyÂch prÏõÂjmuÊ souvisejõÂcõÂch s cestou za uÂcÏelem podaÂnõÂ
sveÏdectvõÂ nebo provedenõÂ znaleckeÂho posudku, budou
hrazeny dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ stranou.
2. Znalec maÂ praÂvo i na znalecÏneÂ. PraÂva sveÏdka
nebo znalce budou uvedena v prÏedvolaÂnõÂ. Na zÏaÂdost
sveÏdka nebo znalce mu dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strana vyplatõÂ zaÂlohu v plneÂ cÏi cÏaÂstecÏneÂ vyÂsÏi uvedenyÂch naÂkladuÊ.
CÏ laÂ nek 14
VyÂslech osob, ktereÂ jsou ve vazbeÏ nebo ve vyÂkonu
trestu, jako sveÏdkuÊ
1. V prÏõÂpadeÏ, kdy je nutneÂ, aby osoba, kteraÂ je ve
vazbeÏ nebo ve vyÂkonu trestu na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ
strany, byla vyslechnuta jako sveÏdek justicÏnõÂm orgaÂnem
druheÂ smluvnõÂ strany, dohodnou se uÂstrÏednõÂ orgaÂny
uvedeneÂ v cÏlaÂnku 9 teÂto smlouvy na prÏedaÂnõÂ teÂto osoby na uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany s tõÂm, zÏe bude
drzÏena ve vazbeÏ, jakozÏ i na datu, kdy maÂ byÂt vraÂcena po
vyÂslechu.
a)
b)
c)
d)
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2. PrÏedaÂnõÂ muÊzÏe byÂt odmõÂtnuto:
pokud s nõÂm osoba, kteraÂ je ve vazbeÏ nebo ve
vyÂkonu trestu odneÏtõÂ svobody, nebude souhlasit,
pokud je jejõÂ prÏõÂtomnost nutnaÂ pro trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ,
ktereÂ probõÂhaÂ na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany,
pokud by prÏedaÂnõÂ mohlo prodlouzÏit jejõÂ vazbu cÏi
trest,
pokud jsou jineÂ duÊvody, ktereÂ prÏevazÏujõÂ nad duÊvody jejõÂho prÏedaÂnõÂ na uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ
strany.
HL AVA II
PRAÂVNIÂ POMOC
CÏ laÂ nek 15
Rozsah praÂvnõÂ pomoci

PraÂvnõÂ pomoc v obcÏanskyÂch veÏcech zahrnuje vyÂkon procesnõÂch uÂkonuÊ, jako je sepisovaÂnõÂ, zasõÂlaÂnõÂ
a dorucÏovaÂnõÂ soudnõÂch a mimosoudnõÂch põÂsemnostõÂ,
vyÂslech uÂcÏastnõÂkuÊ, sveÏdkuÊ, znalcuÊ a jinyÂch osob, provaÂdeÏnõÂ znaleckyÂch posudkuÊ, sÏetrÏenõÂ prÏõÂmo na mõÂsteÏ
a zjisÏt'ovaÂnõÂ skutkoveÂho stavu, provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ na
zajisÏteÏnõÂ nebo zachovaÂnõÂ, oveÏrÏovaÂnõÂ põÂsemnyÂch dokladuÊ, zõÂskaÂvaÂnõÂ kopiõÂ, fotokopiõÂ nebo vyÂpisuÊ z dokumentuÊ.
CÏ laÂ nek 16
DozÏaÂdaÂnõÂ o praÂvnõÂ pomoc
1. DozÏaÂdaÂnõÂ o praÂvnõÂ pomoc musõÂ obsahovat tyto
uÂdaje:

a) oznacÏenõÂ dozÏadujõÂcõÂho justicÏnõÂho orgaÂnu,
b) oznacÏenõÂ dozÏaÂdaneÂho justicÏnõÂho orgaÂnu,
c) uvedenõÂ veÏci, ve ktereÂ je zÏaÂdaÂno poskytnutõÂ praÂvnõÂ
pomoci,
d) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ, jejich postavenõÂ
v rÏõÂzenõÂ, staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, jejich bydlisÏteÏ cÏi pobyt
a v prÏõÂpadeÏ praÂvnickyÂch osob jejich naÂzev a sõÂdlo,
e) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu prÏõÂpadnyÂch zaÂstupcuÊ
uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ,
f) prÏedmeÏt dozÏaÂdaÂnõÂ a uÂdaje potrÏebneÂ k jejõÂmu vyrÏõÂzenõÂ,
g) seznam listin prÏipojenyÂch k dozÏaÂdaÂnõÂ.
2. U dozÏaÂdaÂnõÂ o dorucÏenõÂ listin bude uvedena
adresa prÏõÂjemce a druh listin, ktereÂ majõÂ byÂt dorucÏeny.
U dozÏaÂdaÂnõÂ o provedenõÂ duÊkazuÊ budou uvedeny okolnosti, v souvislosti s nimizÏ maÂ byÂt proveden duÊkaz,
a prÏõÂpadneÏ i otaÂzky, ktereÂ majõÂ byÂt polozÏeny osobaÂm,
jezÏ majõÂ byÂt vyslechnuty.
3. DozÏaÂdaÂnõÂ o praÂvnõÂ pomoc a prÏilozÏeneÂ listiny
budou oznacÏeny uÂrÏednõÂm razõÂtkem dozÏadujõÂcõÂho justicÏnõÂho orgaÂnu.
CÏ laÂ nek 17
ZpuÊsob vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ
1. VyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ provede dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ
orgaÂn zpuÊsobem upravenyÂm v praÂvnõÂm rÏaÂdu jeho
staÂtu. DozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn muÊzÏe na zÏaÂdost dozÏadujõÂcõÂho justicÏnõÂho orgaÂnu uplatnit zvlaÂsÏtnõÂ postup,
pokud to nenõÂ v rozporu s jeho praÂvnõÂm rÏaÂdem.
2. JestlizÏe dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn nenõÂ prÏõÂslusÏnyÂ
k vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ, zasÏle je prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu a zaÂrovenÏ o tom vyrozumõÂ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ stranu.
3. Na zÏaÂdost dozÏadujõÂcõÂho justicÏnõÂho orgaÂnu mu
dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn vcÏas sdeÏlõÂ mõÂsto a datum provedenõÂ uÂkonu praÂvnõÂ pomoci, aby se jej zuÂcÏastneÏnaÂ
strana rÏõÂzenõÂ mohla zuÂcÏastnit.
4. JestlizÏe adresa osoby uvedenaÂ v dozÏaÂdaÂnõÂ nenõÂ
znaÂma nebo se prokaÂzalo, zÏe je chybnaÂ, dozÏaÂdanyÂ
justicÏnõÂ orgaÂn provede prÏõÂslusÏnaÂ opatrÏenõÂ k jejõÂmu zjisÏteÏnõÂ. V prÏõÂpadeÏ, kdy adresu nenõÂ mozÏno zjistit, dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn o tom uveÏdomõÂ dozÏadujõÂcõÂ justicÏnõÂ
orgaÂn.
5. Po vyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ zasÏle dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ
orgaÂn dozÏadujõÂcõÂmu justicÏnõÂmu orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂ põÂsemnosti. V prÏõÂpadeÏ, kdy praÂvnõÂ pomoc nemohla byÂt
poskytnuta, dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn vraÂtõÂ põÂsemnosti
dozÏadujõÂcõÂmu justicÏnõÂmu orgaÂnu a sdeÏlõÂ mu zaÂrovenÏ
okolnosti, ktereÂ mu ve vyrÏõÂzenõÂ zÏaÂdosti zabraÂnily.
CÏ laÂ nek 18
DorucÏovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ
DozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn dorucÏõÂ põÂsemnosti podle
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praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch na uÂzemõÂ sveÂho staÂtu za
podmõÂnky, zÏe tyto põÂsemnosti budou sepsaÂny v jeho
jazyce nebo budou opatrÏeny oveÏrÏenyÂm prÏekladem do
tohoto jazyka. Jinak dorucÏõÂ dozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn
põÂsemnosti adresaÂtovi jen tehdy, bude-li adresaÂt souhlasit s tõÂm, zÏe je prÏevezme.
CÏ laÂ nek 19
Doklad o dorucÏenõÂ põÂsemnostõÂ
Doklad o dorucÏenõÂ põÂsemnostõÂ je vyhotoven podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o dorucÏenõÂ platnyÂch na uÂzemõÂ dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany. V kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ obsahovat podpis adresaÂta, otisk razõÂtka justicÏnõÂho orgaÂnu
a podpis osoby zmocneÏneÂ põÂsemnost prÏedat, zpuÊsob,
mõÂsto a datum prÏedaÂnõÂ. Pokud adresaÂt odmõÂtne põÂsemnost prÏevzõÂt, bude uvedena poznaÂmka o duÊvodu odmõÂtnutõÂ.
CÏ laÂ nek 20
DorucÏovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ a vyÂslech
vlastnõÂch staÂtnõÂch obcÏanuÊ
KazÏdaÂ ze smluvnõÂch stran muÊzÏe prÏedaÂvat nebo
dorucÏovat soudnõÂ a mimosoudnõÂ põÂsemnosti a vyslyÂchat vlastnõÂ staÂtnõÂ obcÏany, kterÏõÂ se nachaÂzejõÂ na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany, prostrÏednictvõÂm diplomatickyÂch
misõÂ a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ za podmõÂnky, zÏe nepouzÏijõÂ
zÏaÂdneÂho donucovacõÂho opatrÏenõÂ.
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HL AVA II I
Ï EDNIÂ LISTINY
UÂR
CÏ laÂ nek 23
Platnost listin
1. Listiny, ktereÂ vydal nebo oveÏrÏil prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
jedneÂ smluvnõÂ strany, se na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany
pouzÏijõÂ bez dalsÏõÂho oveÏrÏovaÂnõÂ. ToteÂzÏ platõÂ takeÂ pro
listiny s podpisem obcÏana oveÏrÏenyÂm podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ platnyÂch na uÂzemõÂ teÂ smluvnõÂ strany, kde
k oveÏrÏenõÂ dosÏlo, jakozÏ i pro opisy a prÏeklady listin.
2. Listiny uvedeneÂ v odstavci 1 majõÂ na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany stejnou duÊkaznõÂ moc jako stejneÂ
listiny druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ nek 24
ZasõÂlaÂnõÂ listin o osobnõÂm stavu
PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran zasÏlou na pozÏaÂdaÂnõÂ bezplatneÏ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm druheÂ smluvnõÂ
strany osveÏdcÏenõÂ o osobnõÂm stavu, vyÂpisy z matrik,
jakozÏ i oveÏrÏeneÂ opisy rozhodnutõÂ vydanyÂch justicÏnõÂmi
orgaÂny ve veÏcech osobnõÂho stavu, pokud se tyto listiny
tyÂkajõÂ obcÏanuÊ dozÏadujõÂcõÂ smluvnõÂ strany a jsou zÏaÂdaÂny
v uÂrÏednõÂm zaÂjmu.

CÏ laÂ nek 21

H LAVA IV
KOLIZNIÂ NORMY A NORMY
UPRAVUJIÂCIÂ PRAVOMOC

NaÂklady praÂvnõÂ pomoci

OddõÂl I

1. SmluvnõÂ strany ponesou samy vesÏkereÂ naÂklady
vznikleÂ poskytnutõÂm praÂvnõÂ pomoci na jejich uÂzemõÂ,
vcÏetneÏ naÂkladuÊ spojenyÂch s provaÂdeÏnõÂm duÊkazuÊ.

U s t anove nõÂ o os obnõÂ m s t avu
a r od inn eÂ m p raÂ vu

2. DozÏaÂdanyÂ justicÏnõÂ orgaÂn sdeÏlõÂ dozÏadujõÂcõÂmu
justicÏnõÂmu orgaÂnu vyÂsÏi vzniklyÂch naÂkladuÊ. Pokud dozÏadujõÂcõÂ justicÏnõÂ orgaÂn vybere tyto naÂklady od osoby,
kteraÂ je povinna je zaplatit, vybraneÂ cÏaÂstky zuÊstanou
smluvnõÂ straneÏ, jejõÂzÏ orgaÂn je vybral.
CÏ laÂ nek 22
OdmõÂtnutõÂ praÂvnõÂ pomoci
1. VyrÏõÂzenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ o praÂvnõÂ pomoc muÊzÏe byÂt
odmõÂtnuto, jestlizÏe dozÏaÂdanaÂ smluvnõÂ strana maÂ za to,
zÏe provedenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ by mohlo byÂt v rozporu s jejõÂm
praÂvnõÂm rÏaÂdem.
2. KromeÏ duÊvodu uvedeneÂho v odstavci 1 muÊzÏe
byÂt provedenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ odmõÂtnuto, pokud:

CÏ laÂ nek 25
PraÂvnõÂ zpuÊsobilost
1. ZpuÊsobilost fyzickeÂ osoby k praÂvuÊm a praÂvnõÂm
uÂkonuÊm se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ
staÂtnõÂm obcÏanem je tato osoba.
2. ZpuÊsobilost praÂvnickeÂ osoby k praÂvuÊm a praÂvnõÂm uÂkonuÊm se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na
jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ sõÂdlo.
CÏ laÂ nek 26
UzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ
1. Forma uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ je daÂna zaÂkonem
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se snÏatek uzavõÂraÂ.

a) nenõÂ prokaÂzaÂna pravost dokumentuÊ,

2. U manzÏelstvõÂ uzavõÂraneÂho na diplomatickeÂ misi
nebo na konzulaÂrnõÂm uÂrÏadu je forma uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ daÂna zaÂkonem vysõÂlajõÂcõÂ smluvnõÂ strany.

b) provedenõÂ dozÏaÂdaÂnõÂ nenaÂlezÏõÂ do pravomoci souduÊ
dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany.

3. Pokud jde o zaÂkladnõÂ podmõÂnky pozÏadovaneÂ
pro uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ, vztahuje se na kazÏdeÂho z bu-
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doucõÂch manzÏeluÊ zaÂkon teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je.
CÏ laÂ nek 27
OsobnõÂ a majetkoveÂ vztahy manzÏeluÊ
1. OsobnõÂ a majetkoveÂ vztahy manzÏeluÊ se rÏõÂdõÂ zaÂkonem smluvnõÂ strany, jejõÂmizÏ staÂtnõÂmi obcÏany jsou.
2. Pokud jeden z manzÏeluÊ je staÂtnõÂm obcÏanem
jedneÂ smluvnõÂ strany a druhyÂ je staÂtnõÂm obcÏanem
druheÂ smluvnõÂ strany, jejich osobnõÂ a majetkoveÂ vztahy
se rÏõÂdõÂ zaÂkonem teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ majõÂ
spolecÏneÂ bydlisÏteÏ.
3. Pokud v prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 2 jeden
z manzÏeluÊ bydlõÂ na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany a druhyÂ
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, jejich osobnõÂ a majetkoveÂ vztahy se rÏõÂdõÂ zaÂkonem teÂ smluvnõÂ strany, na
jejõÂmzÏ uÂzemõÂ meÏli poslednõÂ spolecÏneÂ bydlisÏteÏ.
4. Pravomoc rozhodovat v praÂvnõÂch vztazõÂch uvedenyÂch v odstavcõÂch 1, 2 a 3 prÏõÂslusÏõÂ justicÏnõÂmu orgaÂnu
smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ zaÂkonem se tyto vztahy rÏõÂdõÂ.
V prÏõÂpadech, kdy manzÏeleÂ nemeÏli nikdy spolecÏneÂ bydlisÏteÏ, je daÂna pravomoc justicÏnõÂch orgaÂnuÊ obou smluvnõÂch stran, ktereÂ prÏitom pouzÏijõÂ praÂvnõÂho rÏaÂdu sveÂho
staÂtu.
CÏlaÂnek 28
Rozvod
1. Pokud v prÏõÂpadeÏ rozvodu majõÂ oba manzÏeleÂ
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany a bydlõÂ v den
podaÂnõÂ zÏaÂdosti o rozvod na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ
strany, bude pouzÏito hmotneÂho praÂva teÂ smluvnõÂ
strany, jejõÂmizÏ staÂtnõÂmi obcÏany jsou. Pravomoc rozhodovat majõÂ soudy obou smluvnõÂch stran.
2. Pokud v den podaÂnõÂ zÏaÂdosti o rozvod je jeden
z manzÏeluÊ obcÏanem jedneÂ ze smluvnõÂch stran, druhyÂ je
staÂtnõÂm obcÏanem druheÂ smluvnõÂ strany a bydlõÂ bud' oba
na uÂzemõÂ jedneÂ a teÂzÏe smluvnõÂ strany, anebo jeden na
uÂzemõÂ jedneÂ a druhyÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany,
majõÂ pravomoc rozhodovat soudy obou smluvnõÂch
stran, ktereÂ prÏi rozhodovaÂnõÂ pouzÏijõÂ hmotneÂ praÂvo
sveÂho staÂtu.
CÏ laÂ nek 29
Neplatnost manzÏelstvõÂ
1. ZjisÏteÏnõÂ neplatnosti nebo zrusÏenõÂ manzÏelstvõÂ se
provaÂdõÂ podle praÂvnõÂho rÏaÂdu teÂ smluvnõÂ strany, jezÏ je
podle cÏlaÂnku 26 platnyÂ pro uzavrÏenõÂ manzÏelstvõÂ.
2. Pokud jde o pravomoc k rozhodovaÂnõÂ o neplatnosti nebo zrusÏenõÂ manzÏelstvõÂ, pouzÏijõÂ se obdobneÏ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 28.

CÏ laÂ nek 30
OtcovstvõÂ
1. Ve veÏcech tyÂkajõÂcõÂch se urcÏenõÂ nebo poprÏenõÂ
otcovstvõÂ se postupuje podle praÂvnõÂho rÏaÂdu teÂ smluvnõÂ
strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je dõÂteÏ. JestlizÏe dõÂteÏ
bydlõÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, postupuje se
podle praÂvnõÂho rÏaÂdu teÂto smluvnõÂ strany, pokud je
vhodneÏjsÏõÂ pro zaÂjmy dõÂteÏte.
2. Pravomoc k rÏesÏenõÂ veÏcõÂ uvedenyÂch v odstavci 1
prÏõÂslusÏõÂ justicÏnõÂm orgaÂnuÊm teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ
staÂtnõÂm obcÏanem je dõÂteÏ.
3. JestlizÏe navrhovatel a odpuÊrce bydlõÂ na uÂzemõÂ
teÂzÏe smluvnõÂ strany, majõÂ pravomoc i justicÏnõÂ orgaÂny
teÂto smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ nek 31
PraÂvnõÂ vztahy mezi rodicÏi a deÏtmi
1. PraÂvnõÂ vztahy mezi rodicÏi a deÏtmi se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je
dõÂteÏ. JestlizÏe dõÂteÏ bydlõÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany,
lze uplatnit praÂvnõÂ rÏaÂd teÂto smluvnõÂ strany, jestlizÏe je to
trÏeba k ochraneÏ dõÂteÏte.
2. Pokud jde o pravomoc justicÏnõÂch orgaÂnuÊ, jsou
uplatnÏovaÂna obdobneÏ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 30 odst. 2 a 3.
CÏ laÂ nek 32
OsvojenõÂ
1. ZaÂkladnõÂ podmõÂnky pozÏadovaneÂ pro osvojenõÂ
se rÏõÂdõÂ, pokud jde o osvojitele, praÂvnõÂm rÏaÂdem staÂtu,
jehozÏ je osvojitel obcÏanem, a pokud jde o osvojence,
praÂvnõÂm rÏaÂdem staÂtu, jehozÏ je osvojenec staÂtnõÂm obcÏanem.
2. V rÏõÂzenõÂ o osvojenõÂ se postupuje podle praÂvnõÂho
rÏaÂdu teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ k neÏmu dochaÂzõÂ.
3. UÂcÏinky osvojenõÂ a vztahy mezi osvojitelem
a osvojencem se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem osvojitele a v prÏõÂpadeÏ, zÏe osvojiteli jsou oba manzÏeleÂ, se pouzÏije obdobneÏ praÂvnõÂho rÏaÂdu, kteryÂm se podle cÏlaÂnku 27 rÏõÂdõÂ
osobnõÂ a majetkoveÂ vztahy manzÏeluÊ.
4. Neplatnost osvojenõÂ se rÏõÂdõÂ, pokud jde o zaÂkladnõÂ podmõÂnky, praÂvnõÂm rÏaÂdem uvedenyÂm v odstavci 1 a prÏi nedodrzÏenõÂ formaÂlnõÂch podmõÂnek praÂvnõÂm rÏaÂdem uvedenyÂm v odstavci 2 tohoto cÏlaÂnku.
ZbavenõÂ zpuÊsobilosti osob k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
CÏ laÂ nek 33
1. PrÏõÂpady zbavenõÂ zpuÊsobilosti osob k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm, jakozÏ i zrusÏenõÂ teÏchto opatrÏenõÂ se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je
osoba, o kterou se jednaÂ.
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2. V prÏõÂpadech zbavenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm je daÂna pravomoc, pokud tato smlouva nestanovõÂ jinak, justicÏnõÂch orgaÂnuÊ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ
staÂtnõÂm obcÏanem je tato osoba.
CÏ laÂ nek 34
1. V prÏõÂpadeÏ, kdy je nutneÂ zbavit zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm staÂtnõÂho obcÏana jedneÂ smluvnõÂ
strany, kteryÂ maÂ bydlisÏteÏ, pobyt nebo majetek na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, orgaÂn teÂto druheÂ smluvnõÂ
strany uveÏdomõÂ neprodleneÏ orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ podle
cÏlaÂnku 33 odst. 2.
2. V prÏõÂpadech, ktereÂ nesnesou odkladu, muÊzÏe
orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany ucÏinit prÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ
podle sveÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu, ale je povinen neprodleneÏ
informovat orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ podle cÏlaÂnku 33 odst. 2
a zaslat mu zaÂrovenÏ kopie dokladuÊ o prÏijatyÂch opatrÏenõÂch. PrÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ zuÊstaÂvajõÂ v platnosti do teÂ
doby, nezÏ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ strany prÏijme jineÂ rozhodnutõÂ.
CÏ laÂ nek 35
1. OrgaÂn uvedenyÂ v cÏlaÂnku 33 odst. 2 muÊzÏe prÏeneÂst svou pravomoc ve veÏci zbavenõÂ zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm na justicÏnõÂ orgaÂn druheÂ smluvnõÂ
strany, pokud osoba, kteraÂ maÂ byÂt zbavena zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, maÂ bydlisÏteÏ, pobyt nebo majetek na uÂzemõÂ teÂto druheÂ strany.
2. V prÏõÂpadeÏ, kdy prÏõÂslusÏnyÂ soud, informovanyÂ
podle cÏlaÂnku 34 odst. 1, nesdeÏlõÂ svou odpoveÏd' do trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ ode dne odeslaÂnõÂ oznaÂmenõÂ, prÏõÂslusÏnost ve veÏci
zbavenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm prÏejde na
orgaÂn mõÂsta bydlisÏteÏ nebo pobytu osoby, o kterou jde.
3. OrgaÂn, na kteryÂ prÏesÏla pravomoc podle odstavce 1 nebo 2, postupuje v rÏõÂzenõÂ o zbavenõÂ cÏi vraÂcenõÂ
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ sveÂho staÂtu, avsÏak pokud jde o podmõÂnky zbavenõÂ
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm cÏi jejõÂho vraÂcenõÂ, musõÂ
se rÏõÂdit praÂvnõÂmi prÏedpisy smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osoba, o nõÂzÏ se jednaÂ.
4. Kopie rozhodnutõÂ o zbavenõÂ zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, vydaneÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3, se
zasÏle orgaÂnu uvedeneÂmu v cÏlaÂnku 33 odst. 2.
PorucÏenstvõÂ a opatrovnictvõÂ
CÏ laÂ nek 36
1. PodmõÂnky pro vznik nebo zaÂnik porucÏenstvõÂ
nebo opatrovnictvõÂ jsou stanoveny praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osoba, jõÂzÏ
maÂ byÂt ustanoven porucÏnõÂk nebo opatrovnõÂk.
2. Pokud jde o povinnost prÏijmout porucÏenstvõÂ cÏi
opatrovnictvõÂ, uplatnÏuje se praÂvnõÂ rÏaÂd teÂ smluvnõÂ strany,
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jejõÂzÏ staÂtnõÂ obcÏan je osobou, kteraÂ se maÂ staÂt porucÏnõÂkem cÏi opatrovnõÂkem.
3. PraÂvnõÂ vztahy mezi opatrovnõÂkem, poprÏõÂpadeÏ
porucÏnõÂkem a osobou, ktereÂ byl ustanoven opatrovnõÂk, poprÏõÂpadeÏ porucÏnõÂk, se rÏõÂdõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ orgaÂn opatrovnõÂka, poprÏõÂpadeÏ porucÏnõÂka ustanovil.
4. V prÏõÂpadech porucÏenstvõÂ cÏi opatrovnictvõÂ tyÂkajõÂcõÂch se obcÏanuÊ smluvnõÂch stran majõÂ pravomoc, pokud
tato smlouva nestanovõÂ jinak, justicÏnõÂ orgaÂny teÂ smluvnõÂ
strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je osoba, jõÂzÏ maÂ byÂt
ustanoven porucÏnõÂk nebo opatrovnõÂk.
5. StaÂtnõÂ obcÏan jedneÂ smluvnõÂ strany muÊzÏe byÂt
ustanoven opatrovnõÂkem, prÏõÂpadneÏ porucÏnõÂkem staÂtnõÂho obcÏana druheÂ smluvnõÂ strany, pokud maÂ bydlisÏteÏ
na uÂzemõÂ teÂ smluvnõÂ strany, kde maÂ vykonaÂvat tuto
funkci, a pokud jeho ustanovenõÂ nejleÂpe odpovõÂdaÂ zaÂjmuÊm osoby, jõÂzÏ maÂ byÂt ustanoven porucÏnõÂk nebo opatrovnõÂk.
CÏ laÂ nek 37
UstanovenõÂ cÏlaÂnku 34 a cÏlaÂnku 35 odst. 1 a 2 se
vztahujõÂ obdobneÏ i na prÏõÂpady opatrovnictvõÂ cÏi porucÏenstvõÂ.
CÏ laÂ nek 38
JusticÏnõÂ orgaÂn, kteryÂ podle cÏlaÂnku 35 odst. 1 nebo 2 se stal prÏõÂslusÏnyÂm pro porucÏenstvõÂ nebo opatrovnictvõÂ, plnõÂ tato opatrÏenõÂ podle praÂvnõÂho rÏaÂdu sveÂho
staÂtu. PrÏesto se v otaÂzce zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm a zpuÊsobilosti k praÂvuÊm a povinnostem uplatnõÂ
praÂvnõÂ rÏaÂd teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem
je osoba, ktereÂ bylo ustanoveno porucÏenstvõÂ nebo opatrovnictvõÂ.
Tento justicÏnõÂ orgaÂn nemaÂ pravomoc rozhodovat
ve veÏcech tyÂkajõÂcõÂch se osobnõÂho stavu osoby, ktereÂ byl
ustanoven porucÏnõÂk nebo opatrovnõÂk.
CÏ laÂ nek 39
ProhlaÂsÏenõÂ za nezveÏstneÂho nebo za mrtveÂho
a stanovenõÂ data uÂmrtõÂ
1. K prohlaÂsÏenõÂ osoby za nezveÏstnou nebo za
mrtvou soudnõÂm rozhodnutõÂm a k stanovenõÂ data
uÂmrtõÂ majõÂ pravomoc justicÏnõÂ orgaÂny teÂ smluvnõÂ
strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem je tato osoba ke dni,
kdy podle poslednõÂch zpraÂv jesÏteÏ byla nazÏivu.
2. JusticÏnõÂ orgaÂny jedneÂ smluvnõÂ strany na zÏaÂdost
osob, ktereÂ bydlõÂ na jejõÂm uÂzemõÂ, majõÂ pravomoc prohlaÂsit za nezveÏstneÂho nebo za mrtveÂho staÂtnõÂho obcÏana
druheÂ smluvnõÂ strany anebo stanovit datum uÂmrtõÂ staÂtnõÂho obcÏana druheÂ smluvnõÂ strany, pokud podle praÂvnõÂho rÏaÂdu dozÏaÂdaneÂ smluvnõÂ strany majõÂ tyto osoby
praÂvo takovou zÏaÂdost podat.
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3. Ve veÏcech uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2 pouzÏijõÂ
justicÏnõÂ orgaÂny praÂvnõÂho rÏaÂdu sveÂho staÂtu.
4. RozhodnutõÂ vydanaÂ podle odstavce 2 majõÂ
praÂvnõÂ uÂcÏinky pouze na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ
justicÏnõÂ orgaÂn toto rozhodnutõÂ vydal.
OddõÂl II
U s ta n ove n õÂ t yÂ kaj õÂ c õÂ s e po zuÊ s t alo s t i
CÏ laÂ nek 40
ZaÂsada rovnosti
1. StaÂtnõÂ obcÏaneÂ jedneÂ smluvnõÂ strany jsou si rovni
s obcÏany druheÂ smluvnõÂ strany jak pokud jde o praÂvo
zõÂskat deÏdictvõÂm majetek nachaÂzejõÂcõÂ se na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany nebo praÂva, kteraÂ majõÂ byÂt na tomto
uÂzemõÂ uplatneÏna, tak i pokud jde o praÂvo porÏõÂdit nebo
zrusÏit zaÂveÏt' vztahujõÂcõÂ se na tento majetek cÏi praÂva.
2. ZvlaÂsÏtnõÂ zaÂkonnaÂ ustanovenõÂ jedneÂ smluvnõÂ
strany tyÂkajõÂcõÂ se podmõÂnek, za nichzÏ jejõÂ staÂtnõÂ obcÏaneÂ
mohou nabyÂt deÏdictvõÂm majetek nachaÂzejõÂcõÂ se na jejõÂm
uÂzemõÂ nebo praÂv, kteraÂ majõÂ byÂt na tomto uÂzemõÂ uplatneÏna, se pouzÏijõÂ i pro staÂtnõÂ obcÏany druheÂ smluvnõÂ
strany.
CÏ laÂ nek 41
PraÂvnõÂ prÏedpisy o deÏdeÏnõÂ
1. PraÂvo na deÏdictvõÂ moviteÂho majetku je stanoveno praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm
obcÏanem byl zuÊstavitel v dobeÏ sveÂho uÂmrtõÂ.
2. PraÂvo na deÏdictvõÂ nemoviteÂho majetku je stanoveno praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
se tento majetek nachaÂzõÂ.
3. PosouzenõÂ, zda pozuÊstalost tvorÏõÂ majetek movityÂ cÏi nemovityÂ, se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ
strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se tento majetek nachaÂzõÂ.
CÏ laÂ nek 42
OduÂmrt'
Nenabude-li deÏdictvõÂ zÏaÂdnyÂ z deÏdicuÊ, prÏipadne
movityÂ majetek teÂ smluvnõÂ straneÏ, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl zuÊstavitel v dobeÏ sveÂ smrti. Majetek nemovityÂ prÏipadne teÂ smluvnõÂ straneÏ, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se
nemovitost nachaÂzõÂ.
CÏ laÂ nek 43
ZaÂveÏt'
1. Forma porÏõÂzenõÂ nebo zrusÏenõÂ zaÂveÏti se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl
zuÊstavitel v dobeÏ, kdy zaÂveÏt' porÏõÂdil, nebo praÂvnõÂm
rÏaÂdem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ byla zaÂveÏt' porÏõÂzena.

2. ZpuÊsobilost porÏõÂdit nebo zrusÏit zaÂveÏt', jakozÏ
i uÂcÏinky vad vuÊle a jejõÂho projevu se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm
rÏaÂdem smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl zuÊstavitel v dobeÏ porÏõÂzenõÂ nebo zrusÏenõÂ zaÂveÏti. StejnyÂ
praÂvnõÂ rÏaÂd je rozhodnyÂ i pro urcÏenõÂ, ktereÂ druhy porÏõÂzenõÂ pro prÏõÂpad smrti jsou prÏõÂpustneÂ.
CÏ laÂ nek 44
Pravomoc
1. Pravomoc k projednaÂnõÂ deÏdictvõÂ i deÏdickyÂch
sporuÊ u moviteÂho majetku majõÂ prÏõÂslusÏneÂ justicÏnõÂ
orgaÂny teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl
zuÊstavitel v dobeÏ smrti s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch
v odstavci 3 tohoto cÏlaÂnku.
2. Pravomoc k projednaÂnõÂ deÏdictvõÂ i deÏdickyÂch
sporuÊ ohledneÏ nemoviteÂho majetku majõÂ justicÏnõÂ
orgaÂny teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se tento
majetek nachaÂzõÂ.
3. NachaÂzõÂ-li se vsÏechen movityÂ majetek zuÊstavitele, kteryÂ byl staÂtnõÂm obcÏanem jedneÂ smluvnõÂ strany,
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, maÂ pravomoc projednat deÏdictvõÂ, jestlizÏe vsÏichni deÏdicoveÂ s tõÂm souhlasõÂ, na
zÏaÂdost ktereÂhokoli deÏdice cÏi jineÂ osoby, kteraÂ maÂ praÂva
anebo naÂroky na deÏdictvõÂ, justicÏnõÂ orgaÂn teÂto druheÂ
smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ nek 45
SdeÏlovaÂnõÂ prÏõÂpaduÊ uÂmrtõÂ
1. V prÏõÂpadeÏ, kdy staÂtnõÂ obcÏan jedneÂ smluvnõÂ
strany zemrÏe na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn smluvnõÂ strany neprodleneÏ uveÏdomõÂ o jeho
uÂmrtõÂ diplomatickeÂ zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂ
uÂrÏad staÂtu, jehozÏ byl zemrÏelyÂ staÂtnõÂm obcÏanem, a zaÂrovenÏ mu sdeÏlõÂ vsÏechno, co je mu znaÂmo o deÏdicõÂch,
jejich bydlisÏti nebo pobytu, o velikosti pozuÊstalosti,
hodnoteÏ pozuÊstalosti, jakozÏ i o zaÂveÏti, pokud zaÂveÏt'
existuje.
Toto ustanovenõÂ se uplatnÏuje i v prÏõÂpadeÏ, kdy je
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn jedneÂ smluvnõÂ strany informovaÂn
o tom, zÏe staÂtnõÂ obcÏan druheÂ smluvnõÂ strany, kteryÂ
zemrÏel na uÂzemõÂ trÏetõÂho staÂtu, zanechal jmeÏnõÂ na uÂzemõÂ
jejõÂho staÂtu.
2. DiplomatickeÂ zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂ
uÂrÏad, ktereÂ majõÂ uÂdaje o uÂmrtõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo za podmõÂnek uvedenyÂch v odstavci 1, jakozÏ i o pozuÊstalosti,
sdeÏlõÂ tyto uÂdaje prÏõÂslusÏneÂmu justicÏnõÂmu orgaÂnu, aby
tento orgaÂn mohl ucÏinit potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ
deÏdictvõÂ.
3. JestlizÏe na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany dojde
k zahaÂjenõÂ deÏdickeÂho rÏõÂzenõÂ a prÏi tom se zjistõÂ, zÏe
deÏdicem je osoba, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem druheÂ
smluvnõÂ strany, prÏõÂslusÏnyÂ justicÏnõÂ orgaÂn o tom nepro-
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dleneÏ uveÏdomõÂ diplomatickeÂ zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad teÂto smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ nek 46
PraÂva diplomatickyÂch zastupitelstvõÂ
a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ ve veÏcech deÏdickyÂch
V deÏdickyÂch veÏcech na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ strany
maÂ diplomatickeÂ zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad
druheÂ smluvnõÂ strany praÂvo v prÏõÂpadeÏ, kdy jeho vlastnõÂ
staÂtnõÂ obcÏaneÂ nejsou prÏõÂtomni a neurcÏili sveÂho zmocneÏnce, ucÏinit vsÏechna opatrÏenõÂ k tomu, aby byli zastupovaÂni prÏed kteryÂmkoli justicÏnõÂm orgaÂnem. K vyÂkonu
tohoto praÂva nenõÂ trÏeba zvlaÂsÏtnõÂho poveÏrÏenõÂ.
CÏ laÂ nek 47
OpatrÏenõÂ k ochraneÏ deÏdictvõÂ
1. OrgaÂny kazÏdeÂ smluvnõÂ strany ucÏinõÂ v souladu
s praÂvnõÂm rÏaÂdem sveÂho staÂtu neprodleneÏ opatrÏenõÂ nezbytnaÂ pro zachovaÂnõÂ nebo spraÂvu pozuÊstalostnõÂho
majetku, kteryÂ je na jejõÂm uÂzemõÂ po smrti staÂtnõÂho obcÏana druheÂ smluvnõÂ strany nebo kteryÂ maÂ prÏipadnout
staÂtnõÂmu obcÏanovi teÂto druheÂ strany.
2. Tyto orgaÂny neprodleneÏ informujõÂ diplomatickeÂ zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad druheÂ
smluvnõÂ strany o opatrÏenõÂch prÏijatyÂch podle odstavce 1; diplomatickeÂ zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad
se mohou podõÂlet (prÏõÂmo nebo prostrÏednictvõÂm zmocneÏnce) na uskutecÏnÏovaÂnõÂ teÏchto opatrÏenõÂ. Na naÂvrh
diplomatickeÂho zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂho
uÂrÏadu mohou byÂt opatrÏenõÂ ucÏineÏnaÂ podle odstavce 1
zmeÏneÏna nebo zrusÏena.
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nebo pobyt na uÂzemõÂ teÂto strany nebo na uÂzemõÂ trÏetõÂho
staÂtu, budou prÏedaÂny po ukoncÏenõÂ deÏdickeÂho rÏõÂzenõÂ
teÏmto deÏdicuÊm. JestlizÏe se tito deÏdicoveÂ nedostavõÂ
osobneÏ nebo prostrÏednictvõÂm zmocneÏnce, aby prÏevzali
majetek nebo vyÂsÏe uvedeneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky, budou tyto
prÏedaÂny diplomatickeÂmu zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂmu uÂrÏadu smluvnõÂ strany, jejõÂmizÏ staÂtnõÂmi obcÏany
jsou tito deÏdicoveÂ.
2. V prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavci 1 se prÏedaÂnõÂ
uskutecÏnõÂ pokud:
a) byly zaplaceny nebo zajisÏteÏny deÏdickeÂ poplatky
a daneÏ,
b) byly uspokojeny nebo zabezpecÏeny naÂroky veÏrÏiteluÊ zemrÏeleÂho a jineÂ naÂroky, tyÂkajõÂcõÂ se pozuÊstalosti, ve lhuÊteÏ stanoveneÂ praÂvnõÂmi prÏedpisy
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se jmeÏnõÂ nebo
vyÂsÏe uvedeneÂ peneÏzÏnõÂ cÏaÂstky nachaÂzejõÂ,
c) prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny vydaly souhlas, jehozÏ je prÏõÂpadneÏ
trÏeba k vyÂvozu pozuÊstalostnõÂho moviteÂho majetku
nebo k prÏevodu peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek.
3. Pokud obcÏan jedneÂ smluvnõÂ strany zemrÏe prÏi
cesteÏ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, kde nemeÏl
bydlisÏteÏ ani pobyt, budou prÏedmeÏty, ktereÂ meÏl prÏi
sobeÏ, prÏedaÂny bez dalsÏõÂho rÏõÂzenõÂ diplomatickeÂmu zastupitelstvõÂ nebo konzulaÂrnõÂmu uÂrÏadu teÂ smluvnõÂ
strany, jejõÂmzÏ staÂtnõÂm obcÏanem byl zemrÏelyÂ.
ODDIÂL III
CÏ laÂ nek 50
SmluvnõÂ zaÂvazky

3. JusticÏnõÂ orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ podle cÏlaÂnku 44 odst. 1
muÊzÏe pozÏaÂdat o zrusÏenõÂ opatrÏenõÂ prÏijatyÂch podle odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku.

1. ZaÂkladnõÂ podmõÂnky Smlouvy se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm
rÏaÂdem, na neÏmzÏ se uÂcÏastnõÂci dohodli. NedosÏlo-li ke
zvolenõÂ praÂva, rÏõÂdõÂ se zaÂvazkovyÂ vztah praÂvnõÂm rÏaÂdem
mõÂsta, kde byla Smlouva uzavrÏena.

CÏ laÂ nek 48
VyhlaÂsÏenõÂ zaÂveÏti

2. PodmõÂnky uzavrÏenõÂ Smlouvy se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm
rÏaÂdem uvedenyÂm v odstavci 1.

VyhlaÂsÏenõÂ zaÂveÏti naÂlezÏõÂ do pravomoci orgaÂnu
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se zaÂveÏt' nachaÂzõÂ. OveÏrÏenyÂ opis zaÂveÏti a protokolu o vyhlaÂsÏenõÂ, stavu a obsahu
zaÂveÏti se zasÏlou prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu druheÂ smluvnõÂ
strany, pokud zuÊstavitel byl jejõÂm staÂtnõÂm obcÏanem
nebo pokud je orgaÂn teÂto smluvnõÂ strany prÏõÂslusÏnyÂ
proveÂst deÏdickeÂ rÏõÂzenõÂ.
CÏ laÂ nek 49
VydaÂnõÂ deÏdictvõÂ
1. PozuÊstalostnõÂ movityÂ majetek nebo peneÏzÏnõÂ
cÏaÂstky zõÂskaneÂ prodejem pozuÊstalostnõÂho majetku moviteÂho cÏi nemoviteÂho, ktereÂ se nachaÂzejõÂ na uÂzemõÂ jedneÂ
ze smluvnõÂch stran a ktereÂ naÂlezÏejõÂ deÏdicuÊm, kterÏõÂ jsou
staÂtnõÂmi obcÏany druheÂ smluvnõÂ strany a majõÂ bydlisÏteÏ

3. Pravomoc naÂlezÏõÂ justicÏnõÂmu orgaÂnu teÂ smluvnõÂ
strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ bydlisÏteÏ, pobyt nebo majetek odpuÊrce. PrÏõÂslusÏnyÂ je rovneÏzÏ justicÏnõÂ orgaÂn smluvnõÂ
strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ bydlisÏteÏ nebo pobyt navrhovatel, pokud se na tomto uÂzemõÂ nachaÂzõÂ prÏedmeÏt
sporu nebo majetek odpuÊrce.
ODDIÂL IV
CÏ laÂ nek 51
OdpoveÏdnost za sÏkodu
1. OdpoveÏdnost za sÏkodu se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem
smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ byl cÏin zpuÊsobujõÂcõÂ
sÏkodu spaÂchaÂn.
2. JestlizÏe vsÏak osoba, kteraÂ zpuÊsobila sÏkodu, ja-
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kozÏ i osoba, kteraÂ utrpeÏla sÏkodu, k nõÂzÏ dosÏlo na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany, jsou staÂtnõÂmi obcÏany stejneÂ
smluvnõÂ strany a bydlõÂ na jejõÂm uÂzemõÂ, pouzÏijõÂ se
praÂvnõÂ prÏedpisy smluvnõÂ strany, jejõÂmizÏ jsou staÂtnõÂmi
obcÏany.
3. Pravomoc rozhodnout o sporech tyÂkajõÂcõÂch se
zaÂvazkuÊ z odpoveÏdnosti za sÏkodu majõÂ justicÏnõÂ orgaÂny
teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ byl cÏin zpuÊsobujõÂcõÂ
sÏkodu spaÂchaÂn, nebo justicÏnõÂ orgaÂn teÂ smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ ten, kdo sÏkodu zpuÊsobil, bydlisÏteÏ
nebo sõÂdlo.
HL AVA V
UZNAÂNIÂ A VYÂKON ROZHODNUTIÂ
CÏ laÂ nek 52
PrÏedmeÏt uznaÂnõÂ a vyÂkonu
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude uznaÂvat a vykonaÂvat
na sveÂm uÂzemõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch touto smlouvou rozhodnutõÂ vydanaÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
2. Ve smyslu odstavce 1 se rozhodnutõÂmi rozumeÏjõÂ:
a) rozhodnutõÂ ve veÏcech obcÏanskyÂch, majetkovyÂch
a nemajetkovyÂch vydaÂvanaÂ soudy nebo jinyÂmi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny,
b) rozhodnutõÂ souduÊ v trestnõÂch veÏcech tyÂkajõÂcõÂ se
povinnosti naÂhrady za zpuÊsobeneÂ sÏkody,
c) rozhodnutõÂ souduÊ tyÂkajõÂcõÂ se soudnõÂch naÂkladuÊ,
d) rozhodcÏõÂ naÂlezy.
3. Ve smyslu teÂto smlouvy pojem ¹rozhodnutõÂª
zahrnuje i soudnõÂ smõÂr.
CÏ laÂ nek 53
PodmõÂnky uznaÂnõÂ a vyÂkonu rozhodnutõÂ
RozhodnutõÂ jsou uznaÂvaÂna a vykonaÂvaÂna za podmõÂnek:
a) jestlizÏe jsou pravomocnaÂ a vykonatelnaÂ podle zaÂkona teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ byla vydaÂna. Ve veÏci vyzÏivovacõÂ povinnosti se uznaÂvajõÂ
i prÏedbeÏzÏnaÂ opatrÏenõÂ, pokud jsou vykonatelnaÂ na
uÂzemõÂ smluvnõÂ strany, kde byla vydaÂna,
b) jestlizÏe nebyla porusÏena vyÂlucÏnaÂ nebo touto
smlouvou stanovenaÂ pravomoc justicÏnõÂho orgaÂnu
teÂ smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ dojõÂt
k uznaÂnõÂ nebo vyÂkonu,
c) jestlizÏe povinneÂmu, kteryÂ se rÏõÂzenõÂ nezuÂcÏastnil,
bylo dorucÏeno prÏedvolaÂnõÂ a naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ vcÏas a v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy smluvnõÂ
strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ bylo rozhodnutõÂ vydaÂno,
a v prÏõÂpadeÏ, zÏe tento uÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ nemeÏl zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, mu byla daÂna mozÏnost,
aby byl v rÏõÂzenõÂ zastoupenyÂ,
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d) pokud mezi tyÂmizÏ stranami v teÂzÏe veÏci za tyteÂzÏ
cÏiny nebylo vydaÂno jizÏ drÏõÂve pravomocneÂ rozhodnutõÂ anebo neprobõÂhaÂ v teÂzÏe veÏci na zaÂkladeÏ drÏõÂve
podaneÂho naÂvrhu rÏõÂzenõÂ u justicÏnõÂho orgaÂnu na
uÂzemõÂ smluvnõÂ strany, kteraÂ maÂ rozhodnutõÂ uznat
nebo narÏõÂdit jeho vyÂkon,
e) pokud uznaÂnõÂ nebo vyÂkon rozhodnutõÂ nenarusÏõÂ
verÏejnyÂ porÏaÂdek smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ
maÂ byÂt rozhodnutõÂ uznaÂno nebo vykonaÂno.
CÏ laÂ nek 54
NaÂvrh na uznaÂnõÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
1. NaÂvrh na uznaÂnõÂ narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ
podaÂvaÂ opraÂvneÏnyÂ u justicÏnõÂho orgaÂnu, kteryÂ vydal
prÏõÂslusÏneÂ rozhodnutõÂ v prvnõÂm stupni. Tento justicÏnõÂ
orgaÂn pak naÂvrh odesÏle prÏõÂslusÏneÂmu soudu druheÂ
smluvnõÂ strany, aby o naÂvrhu na uznaÂnõÂ a vyÂkon rozhodnutõÂ rozhodl. Tento naÂvrh muÊzÏe byÂt podaÂn opraÂvneÏnyÂm i prÏõÂmo tomuto soudu.
2. K naÂvrhu je nutno prÏipojit:
a) oveÏrÏenyÂ opis plneÂho zneÏnõÂ rozhodnutõÂ, jakozÏ i potvrzenõÂ, zÏe rozhodnutõÂ je pravomocneÂ a vykonatelneÂ, pokud to nenõÂ zrÏejmeÂ z rozhodnutõÂ samotneÂho,
b) originaÂly nebo oveÏrÏeneÂ opisy listin, ktereÂ prokazujõÂ, zÏe povinneÂmu, kteryÂ se rÏõÂzenõÂ nezuÂcÏastnil,
bylo dorucÏeno prÏedvolaÂnõÂ rÏaÂdneÏ a vcÏas,
c) oveÏrÏeneÂ prÏeklady naÂvrhuÊ a listin uvedenyÂch v põÂsmenech a) a b) tohoto cÏlaÂnku.
3. K naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu se v prÏõÂpadeÏ rozhodnutõÂ o naÂkladech rÏõÂzenõÂ prÏipojõÂ oveÏrÏenyÂ opis rozhodnutõÂ, potvrzenõÂ, z neÏhozÏ vyplyÂvaÂ, zÏe rozhodnutõÂ je
pravomocneÂ a vykonatelneÂ, jakozÏ i oveÏrÏeneÂ prÏeklady
teÏchto põÂsemnostõÂ.
4. ZaÂrovenÏ s naÂvrhem na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ muÊzÏe byÂt prÏedlozÏena i zÏaÂdost o vlastnõÂ vyÂkon.
CÏ laÂ nek 55
Postup prÏi uznaÂvaÂnõÂ a narÏizovaÂnõÂ
vyÂkonu rozhodnutõÂ
1. RozhodnutõÂ vydanaÂ na uÂzemõÂ jedneÂ smluvnõÂ
strany, kteraÂ se tyÂkajõÂ osobnõÂho stavu a zpuÊsobilosti
vlastnõÂch staÂtnõÂch obcÏanuÊ, jsou uznaÂvaÂna na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany. Pokud byla vydaÂna v neÏktereÂm
trÏetõÂm staÂtu, musõÂ byÂt uznaÂna nejprve smluvnõÂ stranou,
jejõÂmizÏ jsou tyto osoby staÂtnõÂmi obcÏany, teprve potom
druhou smluvnõÂ stranou.
2. RozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂ se jinyÂch veÏcõÂ, nezÏ jsou
uvedeny v odstavci 1 tohoto cÏlaÂnku, mohou byÂt
uznaÂna, pokud jsou splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v cÏlaÂncõÂch 52 a 53.
3. K narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ ve veÏcech majet-
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kovyÂch majõÂ pravomoc justicÏnõÂ orgaÂny smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ maÂ byÂt vyÂkon proveden.

CÏ laÂ nek 59
VyÂkon rozhodnutõÂ o naÂhradeÏ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ

4. Postup prÏi narÏõÂzenõÂ vyÂkonu, jakozÏ i prÏi provedenõÂ vyÂkonu se rÏõÂdõÂ praÂvnõÂm rÏaÂdem teÂ smluvnõÂ strany,
na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ se vyÂkon provaÂdõÂ.

JestlizÏe povinneÂmu, kteryÂ byl osvobozen od slozÏenõÂ zaÂlohy podle cÏlaÂnku 4 teÂto smlouvy, bylo pravomocnyÂm rozhodnutõÂm ulozÏeno nahradit opraÂvneÏneÂmu
naÂklady rÏõÂzenõÂ, narÏõÂdõÂ prÏõÂslusÏnyÂ soud na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany na zÏaÂdost opraÂvneÏneÂho bezplatneÏ vyÂkon
rozhodnutõÂ k vymozÏenõÂ teÏchto naÂkladuÊ.

5. JestlizÏe rozhodnutõÂ obsahuje rÏesÏenõÂ pro võÂce
boduÊ zÏalobnõÂho naÂvrhu, ktereÂ je mozÏno oddeÏlit,
uznaÂnõÂ nebo narÏõÂzenõÂ vyÂkonu mohou byÂt vydaÂny oddeÏleneÏ.
6. O jakeÂkoli naÂmitce tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkonu rozhodnutõÂ rozhoduje soud, kteryÂ vyÂkon narÏizuje.
7. PrÏed soudem, kteryÂ provaÂdõÂ vlastnõÂ vyÂkon,
muÊzÏe povinnyÂ podat jen takoveÂ naÂmitky, kteryÂch se
muÊzÏe dovolaÂvat podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂ
strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ bylo vydaÂno rozhodnutõÂ,
o jehozÏ vyÂkon se jednaÂ.
8. PrÏed rozhodnutõÂm o naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu muÊzÏe soud, pokud to poklaÂdaÂ za nutneÂ, pozÏaÂdat
uÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ, aby podali jistaÂ vysveÏtlenõÂ nebo doplnili naÂvrh na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu. MuÊzÏe rovneÏzÏ pozÏaÂdat
o doplnÏujõÂcõÂ vysveÏtlenõÂ od justicÏnõÂho orgaÂnu, kteryÂ rozhodnutõÂ vydal.
CÏ laÂ nek 56
Â
UcÏinky uznaÂnõÂ a vyÂkonu
PravomocnaÂ rozhodnutõÂ justicÏnõÂch orgaÂnuÊ jedneÂ
smluvnõÂ strany, jakmile jsou uznaÂna nebo je narÏõÂzen
jejich vyÂkon na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, majõÂ
stejneÂ uÂcÏinky jako rozhodnutõÂ vydanaÂ justicÏnõÂmi nebo
jinyÂmi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ nek 57
VydaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ a peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek
VydaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ, peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek nebo odevzdaÂnõÂ peneÏzÏnõÂch cÏaÂstek veÏrÏiteli, kteryÂ maÂ bydlisÏteÏ
nebo sõÂdlo na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, bude provedeno podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂ strany, kteraÂ
provaÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ.
CÏ laÂ nek 58
NaÂklady na uznaÂnõÂ a vyÂkon
1. O stanovenõÂ a vymaÂhaÂnõÂ naÂkladuÊ rÏõÂzenõÂ spojenyÂch s narÏõÂzenõÂm a s vlastnõÂm provedenõÂm vyÂkonu
rozhodne dozÏaÂdanyÂ soud podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
sveÂho staÂtu. Do teÏchto naÂkladuÊ se zahrnujõÂ i naÂklady
spojeneÂ s prÏekladem a oveÏrÏenõÂm listin.
2. UÂcÏastnõÂk rÏõÂzenõÂ, kteryÂ u justicÏnõÂho orgaÂnu jedneÂ
smluvnõÂ strany, jenzÏ vydal rozhodnutõÂ, pozÏõÂval vyÂhod
uvedenyÂch v cÏlaÂnku 6 odst. 1 teÂto smlouvy, bude pozÏõÂvat stejnyÂch vyÂhod i prÏi rÏõÂzenõÂ o vyÂkonu rozhodnutõÂ,
ktereÂ se bude konat na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.

CÏ laÂ nek 60
1. K naÂvrhu na narÏõÂzenõÂ vyÂkonu rozhodnutõÂ se
prÏipojõÂ oveÏrÏenyÂ opis rozhodnutõÂ, prÏõÂpadneÏ potvrzenõÂ,
z neÏhozÏ by bylo zrÏejmeÂ, zÏe rozhodnutõÂ je pravomocneÂ
a vykonatelneÂ, jakozÏ i oveÏrÏeneÂ prÏeklady teÏchto põÂsemnostõÂ.
2. NaÂklady za vystaveneÂ potvrzenõÂ i za prÏeklady
a za oveÏrÏenõÂ listin uvedenyÂch v odstavci 1 se povazÏujõÂ za
naÂklady rÏõÂzenõÂ.
3. Soud narÏõÂdõÂ vyÂkon rozhodnutõÂ bez prÏedvolaÂnõÂ
uÂcÏastnõÂkuÊ rÏõÂzenõÂ s tõÂm, zÏe se omezõÂ pouze na prÏezkoumaÂnõÂ, zda rozhodnutõÂ je pravomocneÂ a vykonatelneÂ.
Tento soud zaÂrovenÏ narÏõÂdõÂ i vyÂkon rozhodnutõÂ
o vymozÏenõÂ naÂkladuÊ uvedenyÂch v odstavci 2 tohoto
cÏlaÂnku, jak byly stanoveny prÏõÂslusÏnyÂm justicÏnõÂm orgaÂnem smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ uÂzemõÂ vznikly.
CÏ laÂ nek 61
UznaÂnõÂ a vyÂkon rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ
ObeÏ smluvnõÂ strany v souladu s ustanovenõÂmi
UÂmluvy o uznaÂnõÂ a vyÂkonu cizõÂch rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ,
uzavrÏeneÂ dne 10. cÏervna 1958 v New Yorku, uznaÂvajõÂ
a vykonaÂvajõÂ rozhodcÏõÂ naÂlezy vydaneÂ na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany.
HL AVA VI
ZAÂVEÏRECÏNAÂ USTANOVENIÂ
CÏ laÂ nek 62
Ï esÏenõÂ sporuÊ
R
Spory, ktereÂ vzniknou prÏi vyÂkladu nebo provaÂdeÏnõÂ
teÂto smlouvy, budou rÏesÏeny konzultacemi prÏõÂslusÏnyÂch
ministerstev spravedlnosti obou smluvnõÂch stran nebo
diplomatickou cestou.
CÏ laÂ nek 63
Ratifikace a vstup Smlouvy v platnost
Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci a vstoupõÂ v platnost 90. dne ode dne vyÂmeÏny ratifikacÏnõÂch listin. K vyÂmeÏneÏ ratifikacÏnõÂch listin dojde v Praze.
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CÏ laÂ nek 64
Platnost Smlouvy

Tato smlouva se uzavõÂraÂ na neurcÏitou dobu. KazÏdaÂ
z obou smluvnõÂch stran ji muÊzÏe vypoveÏdeÏt põÂsemnyÂm
sdeÏlenõÂm prÏedanyÂm diplomatickou cestou. VyÂpoveÏd'
nabude uÂcÏinnosti po uplynutõÂ jednoho roku ode dne
põÂsemneÂho sdeÏlenõÂ.

blikou a Rumunskou lidovou republikou o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech obcÏanskyÂch, rodinnyÂch a trestnõÂch,
sjednanaÂ v Praze dne 25. rÏõÂjna 1958, pokud jde
o praÂvnõÂ pomoc ve veÏcech obcÏanskyÂch a rodinnyÂch.
DaÂno v BukuresÏti dne 11. cÏervence 1994 ve dvou
puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm
a v jazyce rumunskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou
platnost.

Dnem, kdy tato smlouva vstoupõÂ v platnost, pozbyÂvaÂ platnosti Smlouva mezi CÏeskoslovenskou repu-

Na duÊkaz toho zmocneÏnci obou smluvnõÂch stran
tuto smlouvu podepsali a opatrÏili ji svou pecÏetõÂ.

Za CÏeskou republiku:

Za Rumunsko:

JUDr. JirÏõÂ NovaÂk v. r.
ministr spravedlnosti

Gavril Iosif Chiuzbaian v. r.
ministr spravedlnosti
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2
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 27. cÏervna 1994 byla ve VõÂdni podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k EvropskeÂ uÂmluveÏ o vydaÂvaÂnõÂ z 13. prosince 1957
a o usnadneÏnõÂ jejõÂho uplatneÏnõÂ.1)
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 3. rÏõÂjna 1995.
Smlouva na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku XVIII odst. 2 vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1996.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
SML OU VA
Ï
mezi Ceskou republikou a Rakouskou republikou
o dodatku k EvropskeÂ uÂmluveÏ o vydaÂvaÂnõÂ z 13. prosince 1957 a o usnadneÏnõÂ jejõÂho uplatneÏnõÂ
CÏ laÂ nek I
(K cÏlaÂnku 2 uÂmluvy)
PovolõÂ-li se vydaÂnõÂ osoby podle cÏlaÂnku 2 odst. 1
uÂmluvy a tyÂkaÂ-li se zÏaÂdost o vydaÂnõÂ takeÂ trestnyÂch cÏinuÊ
neuvedenyÂch v tomto odstavci, pak je vydaÂnõÂ povoleno
takeÂ pro jineÂ cÏiny, existujõÂ-li ostatnõÂ prÏedpoklady na
zaÂkladeÏ uÂmluvy a teÂto smlouvy a hrozõÂ-li za neÏ trest
ulozÏenyÂ soudem v obou smluvnõÂch staÂtech.
CÏ laÂ nek II
(K cÏlaÂnku 5 uÂmluvy)
(1) U trestnyÂch cÏinuÊ danÏoveÂho, celnõÂho, monopolnõÂho a devizoveÂho charakteru cÏi vztahujõÂcõÂch se na odvody a daÂvky a u trestnyÂch cÏinuÊ spocÏõÂvajõÂcõÂch v porusÏenõÂ prÏedpisuÊ hospodaÂrÏskeÂho styku nebo prÏedpisuÊ zahranicÏnõÂho obchodu se vydaÂnõÂ povoluje pouze tehdy,
pokud by cÏin vedoucõÂ k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ byl podle
srovnatelneÂho trestnõÂho prÏedpisu dozÏaÂdaneÂho staÂtu
rovneÏzÏ trestneÏpraÂvneÏ postizÏitelnyÂ.
(2) VydaÂnõÂ nesmõÂ byÂt zamõÂtnuto vyÂlucÏneÏ se zduÊvodneÏnõÂm, zÏe praÂvo dozÏaÂdaneÂho staÂtu neobsahuje
stejneÂ danÏoveÂ, celnõÂ, monopolnõÂ a devizoveÂ prÏedpisy
ani prÏedpisy vztahujõÂcõÂ se na odvody a daÂvky a daÂle
ani prÏedpisy pro hospodaÂrÏskyÂ zbozÏnõÂ styk cÏi zahranicÏnõÂ obchod jako praÂvo dozÏadujõÂcõÂho staÂtu.
CÏ laÂ nek III
(K cÏlaÂnkuÊm 7 a 8 uÂmluvy)
DozÏaÂdanyÂ staÂt povolõÂ vydaÂnõÂ osoby pro trestnyÂ

1

cÏin, kteryÂ podle jeho praÂvnõÂch prÏedpisuÊ podleÂhaÂ jeho
pravomoci, jestlizÏe je trÏeba se zrÏetelem na zvlaÂsÏtnõÂ okolnosti, zejmeÂna z duÊvoduÊ zjisÏteÏnõÂ pravdy, vyÂmeÏry trestu
a jeho vyÂkonu nebo v zaÂjmu resocializace obvineÏneÂho,
daÂt prÏednost provedenõÂ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ v dozÏadujõÂcõÂm
staÂteÏ.
CÏ laÂ nek IV
(K cÏlaÂnku 9 uÂmluvy)
(1) VydaÂnõÂ se nepovolõÂ ani tehdy, jestlizÏe cÏiny vedoucõÂ k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ byly spaÂchaÂny ve trÏetõÂm staÂteÏ
a tamteÂzÏ bylo vydaÂno jedno z rozhodnutõÂ uvedenyÂch
v cÏlaÂnku 9 uÂmluvy.
(2) VydaÂnõÂ za podmõÂnek cÏlaÂnku III nebude braÂneÏno, jestlizÏe osoba nebyla v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ pravomocneÏ odsouzena nebo ulozÏenyÂ trest nebyl alesponÏ
zcÏaÂsti nebo zcela vykonaÂn.
(3) DozÏaÂdanyÂ staÂt neodmõÂtne vydaÂnõÂ osoby, jestlizÏe jeho justicÏnõÂ orgaÂny osvobodily tuto osobu pouze
z duÊvodu chybeÏjõÂcõÂ vlastnõÂ soudnõÂ pravomoci nebo
pouze z tohoto duÊvodu nebylo proti teÂto osobeÏ zahaÂjeno trestnõÂ rÏõÂzenõÂ cÏi bylo jizÏ zahaÂjeneÂ trestnõÂ rÏõÂzenõÂ
zastaveno.
CÏ laÂ nek V
(K cÏlaÂnku 10 uÂmluvy)
Pro zabraÂneÏnõÂ a prÏerusÏenõÂ promlcÏenõÂ jsou urcÏujõÂcõÂ
pouze praÂvnõÂ prÏedpisy dozÏadujõÂcõÂho staÂtu.

) EvropskaÂ uÂmluva o vydaÂvaÂnõÂ ze dne 13. prosince 1957 vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 549/1992 Sb.
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CÏ laÂ nek V I

(1) Amnestie vyhlaÂsÏenaÂ v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ nebraÂnõÂ
vydaÂnõÂ osoby, pokud trestnyÂ cÏin nepodleÂhaÂ soudnõÂ
pravomoci tohoto staÂtu.
(2) Povinnost k vydaÂnõÂ nenõÂ dotcÏena tõÂm, zÏe chybõÂ
naÂvrh nebo zmocneÏnõÂ k trestnõÂmu stõÂhaÂnõÂ cÏi jineÂ prohlaÂsÏenõÂ postizÏeneÂho, ktereÂ jsou podle praÂva dozÏaÂdaneÂho
staÂtu potrÏebneÂ k zahaÂjenõÂ a vedenõÂ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ.
CÏ laÂ nek VI I
(K cÏlaÂnku 12 uÂmluvy)
(1) ZÏaÂdosti o vydaÂvaÂnõÂ podaÂvajõÂ jmeÂnem obou
smluvnõÂch stran ministrÏi spravedlnosti, cÏõÂmzÏ vsÏak nenõÂ
vyloucÏena diplomatickaÂ cesta. TakeÂ ostatnõÂ põÂsemnyÂ
styk mezi smluvnõÂmi staÂty probõÂhaÂ touto cestou, pokud uÂmluva a tato smlouva nestanovõÂ jinak.
(2) V prÏõÂpadech odkladu nebo prÏerusÏenõÂ trestu,
ulozÏenõÂ podmõÂneÏneÂho trestu, podmõÂneÏneÂho propusÏteÏnõÂ
nebo ochranneÂho opatrÏenõÂ je trÏeba k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cÏi
pruÊvoz prÏilozÏit takeÂ listiny slouzÏõÂcõÂ k zjisÏteÏnõÂ vykonatelnosti.
CÏ laÂ nek VI II
(K cÏlaÂnku 14 uÂmluvy)
(1) PodmõÂneÏneÂ propusÏteÏnõÂ vydaneÂ osoby bez narÏõÂzenõÂ omezujõÂcõÂho svobodu jejõÂho pohybu se rovnaÂ
konecÏneÂmu propusÏteÏnõÂ na svobodu.
(2) V duchu cÏlaÂnku 14 odst. 2 uÂmluvy muÊzÏe dozÏaÂdanyÂ staÂt takeÂ ucÏinit opatrÏenõÂ, aby zõÂskal podklady
potrÏebneÂ k zÏaÂdosti o souhlas podle cÏlaÂnku 14 odst. 1
põÂsm. a) uÂmluvy; za tõÂmto uÂcÏelem je prÏõÂpustnyÂ vyÂslech
vydaneÂ osoby a takeÂ je prÏõÂpustneÂ jejõÂ prÏedvedenõÂ k vyÂslechu. Po podaÂnõÂ zÏaÂdosti o souhlas muÊzÏe byÂt vydanaÂ
osoba drzÏena ve vazbeÏ nehledeÏ na omezenõÂ cÏlaÂnku 14
uÂmluvy azÏ do doby dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ ve veÏci teÂto
zÏaÂdosti, jestlizÏe je narÏõÂzenõÂ vazby prÏõÂpustneÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ dozÏadujõÂcõÂho staÂtu.
CÏ laÂ nek IX
(K cÏlaÂnku 15 uÂmluvy)
K zÏaÂdosti o souhlas s dalsÏõÂm vydaÂnõÂm jineÂ smluvnõÂ
straneÏ uÂmluvy nebo trÏetõÂmu staÂtu je trÏeba prÏilozÏit podklady uvedeneÂ v cÏlaÂnku 12 odst. 2 uÂmluvy, ktereÂ byly
prÏedaÂny smluvnõÂmu staÂtu zÏaÂdajõÂcõÂmu o souhlas. Souhlas
je udeÏlen, jestlizÏe trestneÂ cÏiny vedoucõÂ k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ by opravnÏovaly vydaÂnõÂ osoby ze strany smluvnõÂho
staÂtu, kteryÂ byl pozÏaÂdaÂn o souhlas, jineÂ smluvnõÂ straneÏ
nebo trÏetõÂmu staÂtu.
CÏ laÂ nek X
(K cÏlaÂnku 16 uÂmluvy)
(1) ZÏaÂdosti o vzetõÂ do prÏedbeÏzÏneÂ vazby mohou
soudy, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ a uÂstrÏednõÂ justicÏnõÂ a poli-

cejnõÂ orgaÂny jednoho smluvnõÂho staÂtu adresovat prÏõÂslusÏnyÂm justicÏnõÂm a policejnõÂm orgaÂnuÊm staÂtu druheÂho. OznaÂmenõÂ trestneÂho cÏinu, pro kteryÂ se o vydaÂnõÂ
zÏaÂdaÂ, musõÂ obsahovat kraÂtkeÂ vylõÂcÏenõÂ cÏinu.
(2) DozveÏdõÂ-li se prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny jednoho smluvnõÂho staÂtu o tom, zÏe na uÂzemõÂ tohoto smluvnõÂho staÂtu se
zdrzÏuje osoba, o jejõÂzÏ vydaÂnõÂ muÊzÏe druhyÂ smluvnõÂ staÂt
pozÏaÂdat, dotaÂzÏõÂ se jej neprodleneÏ zpuÊsobem, kteryÂ je
uveden v cÏlaÂnku 16 odst. 3 uÂmluvy, zda zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ
teÂto osoby. Je-li osoba vzata do prÏedbeÏzÏneÂ vydaÂvacõÂ
vazby, je nutno o tom neprodleneÏ vyrozumeÏt druhyÂ
smluvnõÂ staÂt s uvedenõÂm doby zatcÏenõÂ a mõÂsta vazby.
(3) LhuÊty podle cÏlaÂnku 16 odst. 4 uÂmluvy zuÊstanou zachovaÂny, pokud zÏaÂdost o vydaÂnõÂ a doklady,
ktereÂ majõÂ byÂt prÏipojeny, budou dorucÏeny prÏed jejich
uplynutõÂm telefaxem ministerstvu spravedlnosti dozÏaÂdaneÂho staÂtu a originaÂly nebo oveÏrÏeneÂ kopie budou
dodatecÏneÏ zaslaÂny v prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊteÏ.
CÏ laÂ nek X I
(K cÏlaÂnku 17 uÂmluvy)
SoucÏasneÏ s rozhodnutõÂm podle cÏlaÂnku 17 uÂmluvy
rozhodne dozÏaÂdanyÂ smluvnõÂ staÂt takeÂ o prÏõÂpustnosti
dalsÏõÂho vydaÂnõÂ do trÏetõÂho staÂtu; toto sveÂ rozhodnutõÂ
oznaÂmõÂ vsÏem zuÂcÏastneÏnyÂm staÂtuÊm.
CÏ laÂ nek X II
(K cÏlaÂnku 19 uÂmluvy)
(1) CÏlaÂnek 19 odst. 1 uÂmluvy je uplatnÏovaÂn takeÂ
prÏi vyÂkonu ochranneÂho opatrÏenõÂ.
(2) DozÏadujõÂcõÂ staÂt muÊzÏe zÏaÂdat o docÏasneÂ prÏedaÂnõÂ
podle cÏlaÂnku 19 odst. 2 uÂmluvy k provedenõÂ naleÂhavyÂch
procesnõÂch uÂkonuÊ. ProcesnõÂ uÂkony je trÏeba v zÏaÂdosti
blõÂzÏe popsat. S prÏedaÂnõÂm nebude vysloven souhlas,
jestlizÏe by toto prÏedaÂnõÂ znacÏneÏ zpomalilo cÏi ztõÂzÏilo
trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ v dozÏadovaneÂm staÂteÏ nebo by vedlo
k neprÏimeÏrÏenyÂm nevyÂhodaÂm pro osobu, kteraÂ maÂ byÂt
vydaÂna. PrÏedanaÂ osoba se musõÂ po provedenõÂ procesnõÂch uÂkonuÊ v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ nebo na pozÏaÂdaÂnõÂ dozÏadovaneÂho staÂtu prÏedat zpeÏt bez ohledu na staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost.
(3) V prÏõÂpadeÏ docÏasneÂho prÏedaÂnõÂ bude prÏedanaÂ
osoba po dobu sveÂho pobytu v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ
drzÏena ve vazbeÏ. Tato deÂlka vazby se zapocÏõÂtaÂ do
deÂlky trvaÂnõÂ trestu, kteryÂ je v dozÏadovaneÂm staÂteÏ ulozÏen.
(4) NaÂklady vznikleÂ na vyÂsostneÂm uÂzemõÂ dozÏadovaneÂho staÂtu docÏasnyÂm prÏedaÂnõÂm nejsou hrazeny.
CÏ laÂ nek X III
(K cÏlaÂnku 20 uÂmluvy)
(1) Je-li povoleno vydaÂnõÂ osoby, povolõÂ se bez
zvlaÂsÏtnõÂ zÏaÂdosti teÂzÏ vydaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ jsou uvedeny v cÏlaÂnku 20 uÂmluvy nebo ktereÂ byly zõÂskaÂny
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protihodnotou za takoveÂ prÏedmeÏty. Je-li mozÏneÂ, prÏedajõÂ se prÏedmeÏty soucÏasneÏ s vydaÂvanou osobou. PrÏedajõÂ
se i tehdy, nemuÊzÏe-li jizÏ povoleneÂ vydaÂnõÂ byÂt provedeno z duÊvoduÊ uÂmrtõÂ nebo uÂteÏku teÂto osoby; daÂle pak,
jestlizÏe dle uÂmluvy povoleneÂ vydaÂnõÂ nemuÊzÏe byÂt provedeno, protozÏe k vydaÂnõÂ urcÏenaÂ osoba uprchla nebo
zemrÏela nebo ji v dozÏadovaneÂm staÂteÏ nelze trestneÏ postihnout.
(2) DozÏaÂdanyÂ staÂt oznaÂmõÂ staÂtu dozÏadujõÂcõÂmu,
ktereÂ prÏedmeÏty byly podle cÏlaÂnku 20 uÂmluvy zajisÏteÏny
a zda je vydaÂvanaÂ osoba srozumeÏna s jejich bezprostrÏednõÂm vraÂcenõÂm posÏkozeneÂmu. DozÏadujõÂcõÂ staÂt
oznaÂmõÂ dozÏaÂdaneÂmu staÂtu co mozÏnaÂ nejdrÏõÂve, zda se
zrÏõÂkaÂ prÏedaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ za podmõÂnky, zÏe budou posÏkozeneÂmu nebo jejich zmocneÏnci vydaÂny proti prÏedlozÏenõÂ
potvrzenõÂ jeho prÏõÂslusÏnyÂch justicÏnõÂch orgaÂnuÊ.
(3) DozÏaÂdanyÂ staÂt nebude prÏi prÏedaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ
uplatnÏovat celnõÂ zaÂstavnõÂ praÂvo nebo jineÂ veÏcneÂ rucÏenõÂ
podle prÏedpisuÊ celnõÂho a danÏoveÂho praÂva a zrÏõÂkaÂ se
takteÂzÏ jejich zpeÏtneÂho navraÂcenõÂ s vyÂhradou, zÏe trestnyÂm cÏinem posÏkozenyÂ majitel prÏedmeÏtuÊ tyto daÂvky
dluzÏõÂ saÂm.
CÏ laÂ nek X IV
(K cÏlaÂnku 21 uÂmluvy)
(1) DozÏadovanyÂ staÂt musõÂ provaÂzÏenou osobu
drzÏet po dobu pruÊvozu ve vazbeÏ.
(2) MaÂ-li byÂt osoba, kteraÂ je vydaÂvaÂna trÏetõÂm staÂtem jineÂmu smluvnõÂmu staÂtu, prÏepravena vzdusÏnou
cestou bez meziprÏistaÂnõÂ prÏes vyÂsostneÂ uÂzemõÂ jineÂho
smluvnõÂho staÂtu do prÏõÂslusÏneÂho staÂtu, pak nenõÂ trÏeba
vyjaÂdrÏenõÂ prÏeleÂtaneÂho smluvnõÂho staÂtu, nenõÂ-li tato
osoba jeho staÂtnõÂm obcÏanem a nenõÂ-li osoba vydaÂvanaÂ
pro jeden z trestnyÂch cÏinuÊ uvedenyÂch v cÏlaÂncõÂch 3 a 4
uÂmluvy.
CÏ laÂ nek X V
(K cÏlaÂnku 23 uÂmluvy)
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CÏ laÂ nek X V I
(K cÏlaÂnku 25 uÂmluvy)

V teÂto smlouveÏ znamenaÂ vyÂraz ¹ochranneÂ opatrÏenõÂª opatrÏenõÂ spojeneÂ s odneÏtõÂm svobody, ktereÂ se
uklaÂdaÂ podle trestnõÂch zaÂkonuÊ rozhodnutõÂm soudu vedle nebo na mõÂsto trestu. Je-li trvaÂnõÂ opatrÏenõÂ, ktereÂ se
jesÏteÏ maÂ vykonat, neurcÏiteÂ, pak je pro uÂcÏely teÂto
smlouvy urcÏujõÂcõÂ onen termõÂn, ke ktereÂmu musõÂ byÂt
opatrÏenõÂ podle praÂva dozÏadujõÂcõÂho staÂtu nejpozdeÏji zrusÏeno.
CÏ laÂ nek X V II
(K cÏlaÂnku 31 uÂmluvy)
VypovõÂ-li jeden ze smluvnõÂch staÂtuÊ uÂmluvu, pak
nabyde vypoveÏzenõÂ uÂmluvy uÂcÏinnosti ve vztahu mezi
CÏeskou republikou a Rakouskou republikou dva roky
po dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ o vypoveÏzenõÂ generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.
CÏ laÂ nek X V III
(1) Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ
listiny budou vymeÏneÏny v Praze.
(2) Smlouva vstoupõÂ v platnost prvnõÂho dne trÏetõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm byly
vymeÏneÏny ratifikacÏnõÂ listiny.
(3) Smlouva se sjednaÂvaÂ na dobu neurcÏitou, pokud
jeden ze smluvnõÂch staÂtuÊ Smlouvu põÂsemneÏ diplomatickou cestou nevypovõÂ; v tomto prÏõÂpadeÏ pozbyÂvaÂ
smlouva platnosti rok po vypoveÏzenõÂ, nejpozdeÏji vsÏak
k termõÂnu, ke ktereÂmu pozbyde platnosti EvropskaÂ
uÂmluva o vydaÂvaÂnõÂ mezi smluvnõÂmi stranami teÂto
smlouvy.
Na duÊkaz toho zmocneÏnci obou smluvnõÂch staÂtuÊ tuto
smlouvu podepsali a opatrÏili ji pecÏeteÏmi.

ZÏaÂdosti o vydaÂnõÂ a dalsÏõÂ põÂsemnosti se sepisujõÂ
v jazyce dozÏadujõÂcõÂho staÂtu. PrÏeklady se nevyzÏadujõÂ.

DaÂno ve VõÂdni dne 27. cÏervna 1994 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm a neÏmeckeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Za CÏeskou republiku:
JUDr. JirÏõÂ NovaÂk v. r.
ministr spravedlnosti

Za Rakouskou republiku:
Dr. Nikolaus Michalek v. r.
spolkovyÂ ministr spravedlnosti
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3
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 27. cÏervna 1994 byla ve VõÂdni podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k EvropskeÂ uÂmluveÏ o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech trestnõÂch
z 20. dubna 1959 a o usnadneÏnõÂ jejõÂho uplatneÏnõÂ.1)
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 3. rÏõÂjna 1995.
Smlouva na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku XIX odst. 2 vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1996.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
SML OU VA
Ï
mezi Ceskou republikou a Rakouskou republikou
o dodatku k EvropskeÂ uÂmluveÏ o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech trestnõÂch
z 20. dubna 1959 a o usnadneÏnõÂ jejõÂho uplatneÏnõÂ
CÏ laÂ nek I
(K cÏlaÂnku 1 uÂmluvy)
(1) PraÂvnõÂ pomoc se poskytuje takeÂ pro rÏõÂzenõÂ vedenaÂ z duÊvoduÊ spaÂchaÂnõÂ trestneÂho cÏinu, jehozÏ potrestaÂnõÂ v dobeÏ, kdy se o praÂvnõÂ pomoc zÏaÂdaÂ, naÂlezÏõÂ
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ do pravomoci soudu a v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ do pravomoci spraÂvnõÂho orgaÂnu.
(2) Je-li prÏedmeÏtem praÂvnõÂ pomoci dorucÏenõÂ põÂsemnostõÂ, pak nenõÂ zapotrÏebõÂ, aby v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ
naÂlezÏelo stõÂhaÂnõÂ do pravomoci justicÏnõÂho nebo spraÂvnõÂho orgaÂnu.
(3) PraÂvnõÂ pomoc vyzÏaÂdanaÂ na zaÂkladeÏ odstavce 1
muÊzÏe byÂt odmõÂtnuta, jestlizÏe cÏin nemeÏl zÏaÂdneÂ nebo
pouze nevyÂznamneÂ naÂsledky a naÂklady spojeneÂ s poskytnutõÂm praÂvnõÂ pomoci by nebyly opodstatneÏneÂ.
CÏ laÂ nek II
(K cÏlaÂnku 1 uÂmluvy)
UÂmluva a tato smlouva se takeÂ uzÏijõÂ
a) ve veÏcech obnovy rÏõÂzenõÂ,
b) ve veÏcech milosti,
c) v rÏõÂzenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se naÂrokuÊ na odsÏkodneÏnõÂ za
neopraÂvneÏnou vazbu, ostatnõÂch, v duÊsledku trestnõÂho rÏõÂzenõÂ vzniklyÂch, nevyÂhod nebo za neopraÂvneÏneÂ odsouzenõÂ, pokud se neuplatnÏujõÂ jineÂ mezistaÂtnõÂ uÂmluvy.

1

CÏ laÂ nek III
(K cÏlaÂnku 2 uÂmluvy)
(1) PraÂvnõÂ pomoc se poskytuje v raÂmci cÏlaÂnku I takeÂ u trestnyÂch cÏinuÊ danÏoveÂho, celnõÂho, monopolnõÂho a devizoveÂho charakteru cÏi vztahujõÂcõÂch se na
odvody a daÂvky a daÂle u trestnyÂch cÏinuÊ spocÏõÂvajõÂcõÂch
v porusÏenõÂ prÏedpisuÊ naklaÂdaÂnõÂ se zbozÏõÂm nebo prÏedpisuÊ
zahranicÏnõÂho obchodu. PoskytnutõÂ praÂvnõÂ pomoci nesmõÂ byÂt odmõÂtnuto pouze se zduÊvodneÏnõÂm, zÏe praÂvo
dozÏaÂdaneÂho staÂtu neobsahuje stejneÂ danÏoveÂ, celnõÂ, monopolnõÂ a devizoveÂ prÏedpisy ani prÏedpisy vztahujõÂcõÂ se
na odvody a daÂvky a stejneÏ tak ani prÏedpisy pro hospodaÂrÏskyÂ styk cÏi zahranicÏnõÂ obchod jako praÂvo dozÏadujõÂcõÂho staÂtu.
(2) Povinnost utajenõÂ, kteraÂ podle prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ existuje ve fiskaÂlnõÂch zaÂlezÏitostech, nebraÂnõÂ
podle tohoto cÏlaÂnku praÂvnõÂ pomoci, kteraÂ maÂ byÂt poskytnuta. Okolnosti nebo skutecÏnosti, se kteryÂmi se
justicÏnõÂ nebo spraÂvnõÂ orgaÂny jednoho smluvnõÂho staÂtu
v souvislosti s zÏaÂdostõÂ o praÂvnõÂ pomoc seznaÂmõÂ, podleÂhajõÂ povinnosti utajenõÂ, kterou stanovõÂ prÏedpisy tohoto smluvnõÂho staÂtu ve fiskaÂlnõÂch zaÂlezÏitostech.
CÏ laÂ nek IV
(K cÏlaÂnku 3 uÂmluvy)
(1) PrÏedmeÏty nebo jineÂ majetkoveÂ hodnoty, ktereÂ
pochaÂzõÂ z cÏinu, za neÏjzÏ hrozõÂ soudem ulozÏenyÂ trest,
nebo byly prostrÏednictvõÂm trestneÂho cÏinu zõÂskaÂny, budou prÏedaÂny za uÂcÏelem vydaÂnõÂ posÏkozeneÂmu nebo

) EvropskaÂ uÂmluva o vzaÂjemneÂ pomoci ve veÏcech trestnõÂch ze dne 20. dubna 1959 vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 550/1992 Sb.
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jineÂho rozhodnutõÂ soudu v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ, pokud je
toto podle praÂva dozÏadujõÂcõÂho staÂtu prÏõÂpustneÂ a nenastane-li situace, zÏe
a) prÏedmeÏty jsou v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ zapotrÏebõÂ jako
duÊkazy prÏi rÏõÂzenõÂ zahaÂjeneÂm prÏed soudem nebo
spraÂvnõÂm orgaÂnem,
b) prÏedmeÏty podleÂhajõÂ v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ zabavenõÂ
nebo propadnutõÂ nebo
c) na neÏ uplatnÏujõÂ praÂvo trÏetõÂ osoby.
(2) Pro zÏaÂdost podle odstavce 1 nenõÂ potrÏebneÂ
soudem narÏõÂdit zajisÏteÏnõÂ.
(3) DozÏaÂdanyÂ staÂt nebude prÏi zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtuÊ
uplatnÏovat celnõÂ zaÂstavnõÂ praÂvo nebo jineÂ veÏcneÂ rucÏenõÂ
podle prÏedpisuÊ celnõÂho a danÏoveÂho praÂva a zrÏõÂkaÂ se tak
navraÂcenõÂ teÏchto prÏedmeÏtuÊ s tou vyÂhradou, pokud by
trestnyÂm cÏinem posÏkozenyÂ vlastnõÂk prÏedmeÏtuÊ tuto
daÂvku dluzÏil saÂm.
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mohou samy pozÏadovat zaÂlohu podle cÏlaÂnku 10 odst. 3
uÂmluvy.
CÏ laÂ nek IX
(K cÏlaÂnkuÊm 11 a 12 uÂmluvy)
(1) PovolõÂ-li dozÏaÂdanyÂ staÂt, aby osoba, kteraÂ je ve
vazbeÏ na vyÂsostneÂm uÂzemõÂ dozÏadujõÂcõÂho staÂtu, byla
prÏõÂtomna vyrÏizovaÂnõÂ zÏaÂdosti o praÂvnõÂ pomoc, pak ji
musõÂ po dobu jejõÂho pobytu na sveÂm vyÂsostneÂm uÂzemõÂ
drzÏet ve vazbeÏ a po projednaÂnõÂ uÂkonuÊ spojenyÂch
s poskytnutõÂm praÂvnõÂ pomoci ji neprodleneÏ opeÏt
prÏedat dozÏadujõÂcõÂmu staÂtu, pokud tento nepozÏaduje
propusÏteÏnõÂ na svobodu.
(2) PovolõÂ-li trÏetõÂ staÂt, aby osoba, kteraÂ je ve vazbeÏ
na vyÂsostneÂm uÂzemõÂ neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, byla
prÏõÂtomna vyrÏizovaÂnõÂ zÏaÂdosti o praÂvnõÂ pomoc, pak platõÂ
pro pruÊvoz teÂto osoby prÏes vyÂsostneÂ uÂzemõÂ druheÂho
smluvnõÂho staÂtu takeÂ odstavce 2 a 3 cÏlaÂnku 11 uÂmluvy.

CÏ laÂ nek V
(K cÏlaÂnku 4 uÂmluvy)

(3) UstanovenõÂ cÏlaÂnku 12 uÂmluvy se uzÏijõÂ v prÏõÂpadech uvedenyÂch v odstavcõÂch 1 a 2.

(1) ZaÂstupcuÊm orgaÂnuÊ cÏinnyÂch v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ,
ostatnõÂm zuÂcÏastneÏnyÂm a jejich praÂvnõÂm poradcuÊm se na
zÏaÂdost dozÏadujõÂcõÂho staÂtu povolõÂ, aby mohli byÂt prÏõÂtomni prÏi provaÂdeÏnõÂ uÂkonuÊ spojenyÂch s praÂvnõÂ pomocõÂ
v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ. Mohou navrhovat doplnÏujõÂcõÂ otaÂzky nebo provedenõÂ doplnÏujõÂcõÂch uÂkonuÊ. Zde je uplatneÏn
cÏlaÂnek 12 uÂmluvy.

CÏ laÂ nek X
(K cÏlaÂnku 13 uÂmluvy)
(1) DozÏaÂdanyÂ staÂt prÏedaÂvaÂ informace z trestnõÂho
rejstrÏõÂku vyzÏaÂdaneÂ policejnõÂmi orgaÂny druheÂho smluvnõÂho staÂtu pro uÂcÏely trestnõÂho rÏõÂzenõÂ v tom rozsahu,
v jakeÂm by je mohly obdrzÏet jeho vlastnõÂ policejnõÂ
orgaÂny v podobnyÂch prÏõÂpadech.

(2) S vyÂkonem sluzÏebnõÂch povinnostõÂ zaÂstupcuÊ
orgaÂnuÊ druheÂho smluvnõÂho staÂtu musõÂ podle odstavce 1 v CÏeskeÂ republice, po podaÂnõÂ obzÏaloby v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ, vyslovit souhlas ministr spravedlnosti, jinak
nejvysÏsÏõÂ staÂtnõÂ zaÂstupce, v RakouskeÂ republice pak
spolkovyÂ ministr spravedlnosti.

(2) Z jinyÂch duÊvoduÊ, nezÏ pro uÂcÏely trestnõÂho rÏõÂzenõÂ, se na zÏaÂdost orgaÂnuÊ druheÂho smluvnõÂho staÂtu
poskytujõÂ informace z trestnõÂho rejstrÏõÂku druheÂho
smluvnõÂho staÂtu v tom rozsahu, v jakeÂm by je mohly
zõÂskat jeho vlastnõÂ orgaÂny v podobnyÂch prÏõÂpadech.

CÏ laÂ nek V I
(K cÏlaÂnku 5 uÂmluvy)

CÏ laÂ nek X I
(K cÏlaÂnku 14 uÂmluvy)

PraÂvnõÂ pomoc ve formeÏ zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtuÊ nebo
prohlõÂdky se poskytuje pouze v prÏõÂpadech, jestlizÏe by
v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ naÂlezÏelo stõÂhaÂnõÂ trestneÂho cÏinu vedoucõÂho k podaÂnõÂ zÏaÂdosti v dobeÏ, kdy se o praÂvnõÂ
pomoc zÏaÂdaÂ, do pravomoci justicÏnõÂho orgaÂnu.

(1) V zÏaÂdostech o dorucÏenõÂ se v raÂmci uÂdajuÊ
o prÏedmeÏtu a duÊvodu zÏaÂdosti takeÂ specifikuje druh
põÂsemnosti, kteraÂ maÂ byÂt dorucÏena, a postavenõÂ prÏõÂjemce v rÏõÂzenõÂ.

DozÏaÂdanyÂ staÂt se muÊzÏe vzdaÂt navraÂcenõÂ duÊkaznõÂch
prÏedmeÏtuÊ nebo põÂsemnostõÂ, pokud trÏetõÂ osoby uplatnÏujõÂcõÂ sveÂ praÂvo k teÏmto veÏcem neprohlaÂsõÂ, zÏe s tõÂm nesouhlasõÂ.

(2) K zÏaÂdosti o prohlõÂdku nebo zajisÏteÏnõÂ duÊkaznõÂch prostrÏedkuÊ nebo põÂsemnostõÂ se prÏiklaÂdaÂ vyhotovenõÂ nebo oveÏrÏenyÂ opis narÏõÂzenõÂ soudu. Nelze-li k zÏaÂdosti o zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtuÊ nebo prohlõÂdku prÏilozÏit originaÂl nebo oveÏrÏenyÂ opis soudnõÂho narÏõÂzenõÂ, pak stacÏõÂ
prohlaÂsÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho justicÏnõÂho orgaÂnu, zÏe prÏedpoklady potrÏebneÂ pro toto opatrÏenõÂ jsou daÂny praÂvnõÂ
uÂpravou platnou v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ.

CÏ laÂ nek VI II
(K cÏlaÂnku 10 uÂmluvy)

CÏ laÂ nek X II
(K cÏlaÂnku 15 uÂmluvy)

CÏlaÂnek 10 odst. 2 uÂmluvy se v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ
pouzÏije prÏi prÏedvolaÂnõÂ sveÏdka nebo znalce. Tyto osoby

(1) NestanovõÂ-li tato smlouva jinak, mohou se justicÏnõÂ orgaÂny obou smluvnõÂch staÂtuÊ v zaÂlezÏitostech

CÏ laÂ nek VI I
(K cÏlaÂnku 6 uÂmluvy)
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praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech trestnõÂch styÂkat prÏõÂmo. ZÏaÂdosti lze podle uÂmluvy a teÂto smlouvy prÏedaÂvat prostrÏednictvõÂm ministra spravedlnosti CÏeskeÂ republiky,
pokud byla v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ jizÏ podaÂna obzÏaloba,
jinak prostrÏednictvõÂm nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce
CÏeskeÂ republiky na straneÏ jedneÂ a spolkoveÂho ministra
spravedlnosti RakouskeÂ republiky na straneÏ druheÂ.
(2) ZÏaÂdosti o provedenõÂ prohlõÂdky nebo zajisÏteÏnõÂ,
prÏedaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ, o prÏedaÂnõÂ nebo pruÊvoz veÏznÏuÊ jsou
prÏedaÂvaÂny prostrÏednictvõÂm nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce nebo ministra spravedlnosti CÏeskeÂ republiky
a spolkoveÂho ministra spravedlnosti RakouskeÂ republiky. V naleÂhavyÂch prÏõÂpadech je prÏõÂpustnyÂ bezprostrÏednõÂ kontakt mezi justicÏnõÂmi orgaÂny, avsÏak mimo
to je trÏeba prÏedat opis zÏaÂdosti cestou prÏedpoklaÂdanou
ve veÏteÏ 1.
(3) ZasõÂlaneÂ põÂsemnosti mohou byÂt takeÂ dorucÏovaÂny bezprostrÏedneÏ posÏtou podle prÏedpisuÊ platnyÂch
pro posÏtovnõÂ styk. PõÂsemnosti zaslaneÂ posÏtou, jejichzÏ
zasõÂlaÂnõÂ nenõÂ podle uÂmluvy a teÂto smlouvy prÏõÂpustneÂ,
se povazÏujõÂ v obou smluvnõÂch staÂtech za prÏõÂjemci nedorucÏeneÂ.
(4) ZÏaÂdosti uvedeneÂ v cÏlaÂnku X teÂto smlouvy jsou
prÏedaÂvaÂny nejvysÏsÏõÂm staÂtnõÂm zaÂstupcem CÏeskeÂ republiky na straneÏ jedneÂ a spolkovyÂm ministrem vnitra
RakouskeÂ republiky na straneÏ druheÂ a stejnou cestou
se na neÏ i odpovõÂdaÂ. PrÏi nebezpecÏõÂ z prodlenõÂ je prÏõÂpustnyÂ bezprostrÏednõÂ styk mezi policejnõÂmi orgaÂny
a prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny z oblasti rejstrÏõÂku trestuÊ.
CÏ laÂ nek X III
(K cÏlaÂnku 16 uÂmluvy)
(1) PrÏeklady zÏaÂdostõÂ podaÂvanyÂch podle teÂto
smlouvy ani prÏipojenyÂch podkladuÊ se neprÏipojujõÂ, nestanovõÂ-li tato smlouva jinak.
(2) K põÂsemnostem, ktereÂ majõÂ byÂt dorucÏeny, je
trÏeba prÏipojit prÏeklad do jazyka dozÏaÂdaneÂho staÂtu vyhotovenyÂ a oveÏrÏenyÂ uÂrÏedneÏ stanovenyÂm tlumocÏnõÂkem,
kteryÂ maÂ sõÂdlo v jednom ze smluvnõÂch staÂtuÊ. OveÏrÏenõÂ
podpisu tlumocÏnõÂka nenõÂ nutneÂ.
(3) NenõÂ-li põÂsemnost, kteraÂ maÂ byÂt dorucÏena,
opatrÏena prÏekladem do jazyka dozÏaÂdaneÂho staÂtu,
omezõÂ se dozÏaÂdanyÂ soud na to, zÏe zarÏõÂdõÂ dorucÏenõÂ prÏedaÂnõÂm põÂsemnosti prÏõÂjemci oznacÏeneÂmu v zÏaÂdosti, je-li
ji ochoten prÏijmout.
(4) K põÂsemnostem, ktereÂ jsou zasõÂlaÂny podle
cÏlaÂnku XII odst. 3 teÂto smlouvy bezprostrÏedneÏ posÏtou, musõÂ byÂt vzÏdy prÏipojen prÏeklad do jazyka dozÏaÂdaneÂho staÂtu. Pokud nenõÂ dorucÏovanaÂ põÂsemnost opatrÏena prÏekladem do jazyka dozÏaÂdaneÂho staÂtu, pak platõÂ
dorucÏenõÂ v obou smluvnõÂch staÂtech za neuskutecÏneÏneÂ.
PrÏi dorucÏovaÂnõÂ põÂsemnostõÂ posÏtou vlastnõÂm staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkuÊm nemusõÂ byÂt prÏeklad prÏilozÏen.

CÏ laÂ nek X IV
(K cÏlaÂnku 20 uÂmluvy)
NaÂklady vznikleÂ prÏedaÂnõÂm prÏedmeÏtuÊ a dalsÏõÂch majetkovyÂch hodnot podle cÏlaÂnku IV a daÂle vznikleÂ prÏedaÂnõÂm a pruÊvozem veÏznÏuÊ podle cÏlaÂnku IX hradõÂ dozÏadujõÂcõÂ staÂt.
CÏ laÂ nek X V
(K cÏlaÂnku 21 uÂmluvy)
(1) Na zaÂkladeÏ prÏedaneÂho trestnõÂho oznaÂmenõÂ podle cÏlaÂnku 21 uÂmluvy zahaÂjõÂ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny druheÂho
smluvnõÂho staÂtu podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu
trestnõÂ rÏõÂzenõÂ stejnyÂm zpuÊsobem jako u trestneÂho cÏinu
spaÂchaneÂho na uÂzemõÂ sveÂho staÂtu. DozÏaÂdanyÂ staÂt provede rÏõÂzenõÂ o cÏinech proti cizõÂmu majetku, ktereÂ jsou
podle praÂva dozÏadujõÂcõÂho staÂtu soudneÏ trestneÂ, i tehdy,
kdyzÏ podle jeho praÂva jsou pro rÏõÂzenõÂ prÏõÂslusÏneÂ spraÂvnõÂ
orgaÂny.
(2) PrÏõÂslusÏneÂ orgaÂny staÂtu mõÂsta cÏinu prÏezkoumajõÂ
v jednotliveÂm prÏõÂpadeÏ, zda podaÂnõÂ trestnõÂho oznaÂmenõÂ
podle cÏlaÂnku 21 uÂmluvy je zÏaÂdoucõÂ v zaÂjmu zjisÏteÏnõÂ
pravdy, z jinyÂch duÊvoduÊ duÊlezÏityÂch pro trestnõÂ rÏõÂzenõÂ,
z duÊvoduÊ tyÂkajõÂcõÂch se ulozÏenõÂ trestu nebo vyÂkonu
trestu nebo zaÂjmu resocializace obvineÏneÂho.
(3) Pro posouzenõÂ soudneÏ trestnyÂch cÏinuÊ spaÂchanyÂch v dopraveÏ se v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ vychaÂzõÂ z dopravnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch na mõÂsteÏ cÏinu.
(4) NaÂvrh nutnyÂ pro zahaÂjenõÂ trestnõÂho rÏõÂzenõÂ
nebo obdobneÂ zmocneÏnõÂ, ktereÂ bylo daÂno v dozÏadujõÂcõÂm staÂteÏ, jsou uÂcÏinneÂ i v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ. Jsou-li pouze podle praÂva dozÏaÂdaneÂho staÂtu nutneÂ zÏaÂdosti cÏi
zmocneÏnõÂ, pak je mozÏno je dodat dodatecÏneÏ beÏhem
prÏimeÏrÏeneÂ lhuÊty, kterou dozÏaÂdanyÂ staÂt stanovõÂ.
(5) ZÏaÂdost musõÂ obsahovat kraÂtkeÂ vylõÂcÏenõÂ skutkoveÂho stavu, jakozÏ i pokud mozÏno co nejprÏesneÏjsÏõÂ uÂdaje
o obvineÏneÂ osobeÏ, jejõÂm staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ a mõÂstu jejõÂho
bydlisÏteÏ nebo pobytu. K zÏaÂdosti se prÏipojõÂ:
a) originaÂl nebo oveÏrÏenyÂ opis (kopie) spisuÊ, jakozÏ
i veÏcneÂ duÊkazy, ktereÂ prÏichaÂzejõÂ v uÂvahu,
b) opis ustanovenõÂ o skutkoveÂ podstateÏ a trestu, kteraÂ
se pouzÏijõÂ na cÏin podle praÂva platneÂho v mõÂsteÏ cÏinu,
a u cÏinuÊ soudneÏ trestnyÂch spaÂchanyÂch v dopraveÏ
kromeÏ toho dopravnõÂ prÏedpisy rozhodneÂ pro jejich
posouzenõÂ,
c) prohlaÂsÏenõÂ posÏkozeneÂho, jezÏ jsou nutnaÂ k zahaÂjenõÂ
trestnõÂho rÏõÂzenõÂ.
(6) DuÊkaznõÂ prÏedmeÏty a originaÂlnõÂ podklady jsou
vraÂceny dozÏadujõÂcõÂmu staÂtu co mozÏnaÂ nejdrÏõÂve, pokud
se dozÏadujõÂcõÂ staÂt navraÂcenõÂ nezrÏekne. ExistujõÂcõÂ praÂva
dozÏaÂdaneÂho staÂtu nebo trÏetõÂch osob k prÏedanyÂm prÏedmeÏtuÊm zuÊstaÂvajõÂ nedotcÏena.

CÏaÂstka 1

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 3 / 1996
CÏ laÂ nek X V I
(K cÏlaÂnku 21 uÂmluvy)

JusticÏnõÂ orgaÂny dozÏadujõÂcõÂho staÂtu upustõÂ s konecÏnou platnostõÂ od dalsÏõÂch opatrÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂch se stõÂhaÂnõÂ
nebo vyÂkonu trestu pro cÏin, pro kteryÂ byla podaÂna
zÏaÂdost o prÏevzetõÂ trestnõÂho stõÂhaÂnõÂ obvineÏneÂ osoby:
a) jestlizÏe trest vynesenyÂ v dozÏaÂdaneÂm staÂteÏ byl vykonaÂn, prominut nebo je promlcÏen,
b) pokud byl vyÂkon trestu zcela nebo zcÏaÂsti odlozÏen
nebo bylo odrocÏeno rozhodnutõÂ o potrestaÂnõÂ,
c) jestlizÏe z duÊkaznõÂch duÊvoduÊ byla obvineÏnaÂ osoba
pravomocneÏ zprosÏteÏna obzÏaloby nebo rÏõÂzenõÂ proti
nõÂ bylo s konecÏnou platnostõÂ zastaveno.
CÏ laÂ nek X V II
(K cÏlaÂnku 24 uÂmluvy)
V duchu teÂto smlouvy se za justicÏnõÂ orgaÂny povazÏujõÂ:
a) za CÏeskou republiku: soudy, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ
a Ministerstvo spravedlnosti,
b) za Rakouskou republiku: soudy, staÂtnõÂ zastupitelstvõÂ a SpolkoveÂ ministerstvo spravedlnosti.
CÏ laÂ nek X V III
(K cÏlaÂnku 29 uÂmluvy)
VypovõÂ-li jeden ze smluvnõÂch staÂtuÊ uÂmluvu, pak
Za CÏeskou republiku:
JUDr. JirÏõÂ NovaÂk v. r.
ministr spravedlnosti
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nabyde vypoveÏzenõÂ uÂmluvy ve vztahu mezi CÏeskou
republikou a Rakouskou republikou platnosti dva
roky po dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ o vypoveÏzenõÂ uÂmluvy generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.
CÏ laÂ nek X IX
(1) Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci. RatifikacÏnõÂ
listiny budou vymeÏneÏny v Praze.
(2) Smlouva vstoupõÂ v platnost prvnõÂho dne trÏetõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm byly
vymeÏneÏny ratifikacÏnõÂ listiny.
(3) Smlouva zuÊstaÂvaÂ v platnosti na dobu neurcÏitou, pokud jeden ze smluvnõÂch staÂtuÊ smlouvu põÂsemneÏ
diplomatickou cestou nevypovõÂ; v tomto prÏõÂpadeÏ pozbyÂvaÂ smlouva platnosti rok po vypoveÏzenõÂ, nejpozdeÏji vsÏak k termõÂnu, ke ktereÂmu pozbyde platnosti
EvropskaÂ uÂmluva o praÂvnõÂ pomoci ve veÏcech trestnõÂch
mezi smluvnõÂmi staÂty teÂto smlouvy. Na duÊkaz toho
zmocneÏnci obou smluvnõÂch staÂtuÊ tuto smlouvu podepsali a opatrÏili ji pecÏeteÏmi.
DaÂno ve VõÂdni dne 27. cÏervna 1994 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm a neÏmeckeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.
Za Rakouskou republiku:
Dr. Nikolaus Michalek v. r.
spolkovyÂ ministr spravedlnosti
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4
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 19. kveÏtna 1995 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi
Ministerstvem zdravotnictvõÂ CÏeskeÂ republiky a Ministerstvem zdravotnictvõÂ LitevskeÂ republiky o spolupraÂci
v oblasti zdravotnictvõÂ.
Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. 19. kveÏtna 1995. Datum vstupu v platnost Dohody bylo
potvrzeno noÂtami.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ Dohody, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ,
lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu zdravotnictvõÂ.
DO H OD A
mezi Ministerstvem zdravotnictvõÂ CÏeskeÂ republiky
a Ministerstvem zdravotnictvõÂ LitevskeÂ republiky
o spolupraÂci v oblasti zdravotnictvõÂ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ CÏeskeÂ republiky a Ministerstvo zdravotnictvõÂ LitevskeÂ republiky, daÂle jen
¹smluvnõÂ stranyª,
chteÏjõÂce navaÂzat vztahy mezi CÏeskou republikou
a Litevskou republikou a uznaÂvajõÂce potrÏebu mezinaÂrodnõÂ spolupraÂce a spolecÏneÂ odpoveÏdnosti v oblasti
zdravotnõÂ peÂcÏe,
se dohodly naÂsledovneÏ:

CÏlaÂnek III
SmluvnõÂ strany si budou vzaÂjemneÏ naÂpomocny prÏi
rÏesÏenõÂ probleÂmuÊ souvisejõÂcõÂch s vlivem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ na zdravõÂ obyvatelstva a s prÏenosnyÂmi chorobami, a to zejmeÂna vyÂmeÏnou informacõÂ o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ a zdravotnõÂm stavu obyvatelstva, o vyÂskytu zaÂvazÏnyÂch prÏenosnyÂch nemocõÂ, ale takeÂ o prÏijatyÂch preventivnõÂch opatrÏenõÂch vcÏetneÏ zpuÊsobu leÂcÏenõÂ zmõÂneÏnyÂch prÏenosnyÂch nemocõÂ.

CÏ laÂ nek I

CÏ laÂ nek IV

PrÏedmeÏtem Dohody je vzruÊstajõÂcõÂ rozvoj a rozsÏirÏovaÂnõÂ bilateraÂlnõÂ spolupraÂce v oblasti zdravotnictvõÂ.

Za uÂcÏelem provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody budou ministerstva zdravotnictvõÂ obou staÂtuÊ sjednaÂvat plaÂny spolupraÂce, ve kteryÂch budou, kromeÏ jinyÂch zaÂlezÏitostõÂ, specifikovaÂny financÏnõÂ podmõÂnky vyplyÂvajõÂcõÂ z konkreÂtnõÂch cÏinnostõÂ a spolupraÂce upravenyÂch v cÏlaÂncõÂch 1 ± 3
teÂto dohody.

CÏ laÂ nek II
SmluvnõÂ strany budou podporovat spolupraÂci zejmeÂna v teÏchto oblastech:
1. VyÂmeÏna informacõÂ v oblasti zdravotnictvõÂ tyÂkajõÂcõÂ
se organizace zdravotnictvõÂ, verÏejneÂho zdravotnictvõÂ, zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, vzdeÏlaÂvaÂnõÂ ve zdravotnictvõÂ a zdravotnõÂ vyÂchovy.
2. PrÏõÂmaÂ spolupraÂce mezi institucemi a organizacemi
smluvnõÂch stran.
3. VyÂmeÏna zkusÏenostõÂ v probleÂmovyÂch oblastech,
ktereÂ jsou prÏedmeÏtem zaÂjmu obou smluvnõÂch
stran.
4. VyÂmeÏna zdravotnickyÂch publikacõÂ.

CÏ laÂ nek V
Tato dohoda se sjednaÂvaÂ na dobu neurcÏitou.
SmluvnõÂ strany mohou ukoncÏit platnost teÂto dohody
kdykoliv põÂsemnou formou a platnost Dohody poteÂ
skoncÏõÂ za trÏi meÏsõÂce od data prÏedaÂnõÂ noÂty informujõÂcõÂ
druhou smluvnõÂ stranu o tomto ukoncÏenõÂ.
DaÂno v Praze dne 19. meÏsõÂce 5. roku 1995 ve dvou
puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm, litevskeÂm a anglickeÂm. V prÏõÂpadeÏ rozdõÂlnosti ve vyÂkladu je
rozhodujõÂcõÂ zneÏnõÂ v jazyce anglickeÂm.

Za Ministerstvo zdravotnictvõÂ CÏeskeÂ republiky:

Za Ministerstvo zdravotnictvõÂ LitevskeÂ republiky:

MUDr. LudeÏk RubaÂsÏ v. r.
ministr zdravotnictvõÂ

MUDr. Antanas Vinkus v. r.
ministr zdravotnictvõÂ
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5
SDEÏ L E NIÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 28. brÏezna 1995 byla v CanberÏe podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a AustraÂliõÂ 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.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 27 dnem 27. listopadu 1995.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
SML OU VA
mezi
Ï
Ceskou republikou
a
AustraÂliõÂ
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
CÏeskaÂ republika a AustraÂlie,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu,
se dohodly takto:
CÏ laÂ nek 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ jsou
rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏ laÂ nek 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje,
jsou:
a) v AustraÂlii:
danÏ z prÏõÂjmuÊ a danÏ z pronaÂjmu prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ
ve vztahu k projektuÊm v pobrÏezÏnõÂch vodaÂch, tyÂkajõÂcõÂch se pruÊzkumu a vyuzÏõÂvaÂnõÂ ropnyÂch zdrojuÊ,
uklaÂdaneÂ na zaÂkladeÏ federaÂlnõÂch zaÂkonuÊ AustraÂlie;
b) v CÏeskeÂ republice:
daneÏ z prÏõÂjmuÊ.
2. Tato smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na vesÏkereÂ daneÏ stejneÂho nebo v zaÂsadeÏ podobneÂho druhu,
ktereÂ budou uklaÂdaÂny podle federaÂlnõÂch zaÂkonuÊ AustraÂlie nebo zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky po podpisu teÂto
smlouvy vedle soucÏasnyÂch danõÂ nebo mõÂsto nich. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech tyÂkajõÂcõÂch se danõÂ, na ktereÂ se
tato smlouva vztahuje, v prÏimeÏrÏeneÂm cÏasoveÂm obdobõÂ
po teÏchto zmeÏnaÂch.

CÏ laÂ nek 3
VsÏeobecneÂ definice
1. V teÂto smlouveÏ, pokud souvislost nevyzÏaduje
odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂraz ¹AustraÂlieª, pouzÏityÂ v zemeÏpisneÂm vyÂznamu, nezahrnuje externõÂ uÂzemõÂ vyjma:
(i) uÂzemõÂ ostrova Norfolk;
(ii) uÂzemõÂ VaÂnocÏnõÂho ostrova;
(iii) uÂzemõÂ KokosovyÂch ostrovuÊ (Keeling);
(iv) uÂzemõÂ ostrovuÊ Ashmore a Cartier;
(v) uÂzemõÂ ostrova Heard a ostrovuÊ Mc Donald; a
(vi) uÂzemõÂ ostrovuÊ KoraÂloveÂho morÏe,

b)

c)
d)
e)

a zahrnuje jakoukoliv oblast prÏilehlou k uÂzemnõÂm
hranicõÂm AustraÂlie (vcÏetneÏ uÂzemõÂ specifikovanyÂch
v tomto põÂsmenu), pro kterou je, v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem, v soucÏasneÂ dobeÏ platnyÂ zaÂkon
AustraÂlie tyÂkajõÂcõÂ se pruÊzkumu nebo vyuzÏõÂvaÂnõÂ
jakyÂchkoli prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ morÏskeÂho dna
a podlozÏõÂ pevninskeÂho prahu;
vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª, pouzÏityÂ v zemeÏpisneÂm
vyÂznamu, oznacÏuje uÂzemõÂ, nad kteryÂm CÏeskaÂ republika vykonaÂvaÂ podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem svaÂ
svrchovanaÂ praÂva;
vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ staÂtª
oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu AustraÂlii nebo CÏeskou republiku;
vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje praÂvnickou osobu
nebo nositele praÂv, povazÏovaneÂho pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za spolecÏnost nebo praÂvnickou osobu;
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f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª
a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ podle souvislosti podnik provozovanyÂ rezidentem
AustraÂlie nebo podnik provozovanyÂ rezidentem
CÏeskeÂ republiky;
g) vyÂraz ¹danÏª oznacÏuje podle souvislosti australskou danÏ nebo cÏeskou danÏ, avsÏak nezahrnuje zÏaÂdneÂ penaÂle ani uÂrok uklaÂdanyÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho ze smluvnõÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂch se jeho
danõÂ;
h) vyÂraz ¹australskaÂ danÏª oznacÏuje danÏ uklaÂdanou
AustraÂliõÂ, na kterou se tato smlouva vztahuje podle cÏlaÂnku 2;
i) vyÂraz ¹cÏeskaÂ danÏª oznacÏuje danÏ uklaÂdanou
CÏeskou republikou, na kterou se tato smlouva
vztahuje podle cÏlaÂnku 2;
j) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ AustraÂlie, DanÏoveÂho KomisarÏe 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 uplatnÏovaÂnõÂ teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem
vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂva tohoto staÂtu platneÂho v prÏõÂslusÏneÂ dobeÏ, ktereÂ upravuje daneÏ, na neÏzÏ se
vztahuje tato smlouva, pokud souvislost nevyzÏaduje
odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ laÂ nek 4
Rezident
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy je osoba rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, pokud je rezidentem tohoto
staÂtu pro uÂcÏely jeho daneÏ.
2. Osoba nenõÂ rezidentem smluvnõÂho staÂtu pro
uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud je podrobena zdaneÏnõÂ
v tomto staÂteÏ pouze z duÊvodu prÏõÂjmu ze zdrojuÊ
v tomto staÂteÏ.
3. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle prÏedchozõÂch
ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, tato osoba bude povazÏovaÂna za rezidenta
pouze v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt,
nebo pokud maÂ staÂlyÂ byt v obou smluvnõÂch staÂtech
nebo v zÏaÂdneÂm z nich, bude tato osoba povazÏovaÂna
za rezidenta pouze toho smluvnõÂho staÂtu, ke ktereÂmu
maÂ uÂzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy.
4. Pro uÂcÏely odstavce 3 je staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost fyzickeÂ osoby ke smluvnõÂmu staÂtu faktorem prÏi stanovenõÂ mõÂry jeho osobnõÂch a hospodaÂrÏskyÂch vztahuÊ
k tomuto staÂtu.
5. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle
ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch
staÂtech, bude povazÏovaÂna za rezidenta pouze toho
smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho vedenõÂ.

CÏ laÂ nek 5
StaÂlaÂ provozovna
1. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª ve vztahu k podniku
oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro
podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo
zcÏaÂsti svoji cÏinnost.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ :
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu;
duÊl, mõÂsto teÏzÏby ropy nebo plynu, lom nebo kazÏdeÂ
jineÂ mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje;
zemeÏdeÏlskyÂ, pasteveckyÂ nebo lesnickyÂ majetek; a
stavenisÏteÏ nebo stavbu, instalacÏnõÂ nebo montaÂzÏnõÂ
projekt, ktereÂ trvajõÂ deÂle nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ.

3. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu pouze z duÊvodu:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku; nebo
b) zaÂsoby zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂ podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ; nebo
c) zaÂsoby zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂ podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem zpracovaÂnõÂ jinyÂm podnikem;
nebo
d) trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik; nebo
e) trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem cÏinnostõÂ, ktereÂ majõÂ pro podnik
prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter, jako je reklama, poskytovaÂnõÂ informacõÂ nebo veÏdeckyÂ vyÂzkum nebo podobneÂ cÏinnosti.
4. MaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu
ve smluvnõÂm staÂteÏ a provozuje podnikatelskou cÏinnost
prostrÏednictvõÂm teÂto staÂleÂ provozovny, jestlizÏe:
a) vykonaÂvaÂ v tomto staÂteÏ deÂle nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ dozor
v souvislosti se stavenisÏteÏm nebo stavbou, instalacÏnõÂm nebo montaÂzÏnõÂm projektem, ktereÂ jsou uskutecÏnÏovaÂny v tomto staÂteÏ ; nebo
b) poskytuje sluzÏby, vcÏetneÏ poradenskyÂch a manazÏerskyÂch sluzÏeb v tomto smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracovnõÂkuÊ najatyÂch podnikem pro tyto uÂcÏely, avsÏak pouze pokud takoveÂ cÏinnosti trvajõÂ v tomto staÂteÏ v raÂmci
stejneÂho nebo souvisejõÂcõÂho projektu po jedno
nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu võÂce nezÏ sÏest
meÏsõÂcuÊ v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ;
nebo
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c) teÏzÏkeÂ zarÏõÂzenõÂ je uzÏõÂvaÂno v tomto staÂteÏ podnikem,
pro podnik nebo na zaÂkladeÏ kontraktu s podnikem.

z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, pronaÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho
zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.

5. Osoba jednajõÂcõÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ jmeÂnem podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho se vztahuje odstavec 6 ± je povazÏovaÂna za staÂlou provozovnu tohoto podniku v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe:
a) tato osoba maÂ k dispozici a obvykle pouzÏõÂvaÂ
v tomto staÂteÏ plnou moc, kteraÂ jõÂ dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, pokud cÏinnosti teÂto
osoby nejsou omezeny na naÂkup zbozÏõÂ pro podnik; nebo
b) jednajõÂc tak, osoba vyraÂbõÂ nebo zpracovaÂvaÂ pro
podnik v tomto staÂteÏ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂ tomuto podniku.

4. JakaÂkoli uÂcÏast nebo praÂvo uvedeneÂ v odstavci 2
se povazÏuje za umõÂsteÏneÂ tam, kde jsou umõÂsteÏny podle
prÏõÂpadu pozemky, lozÏiska nerostuÊ, ropy nebo plynu,
lomy nebo prÏõÂrodnõÂ zdroje nebo kde se provaÂdõÂ pruÊzkum.

6. NeprÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ staÂlou provozovnu ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji
cÏinnost prostrÏednictvõÂm osoby, kteraÂ je makleÂrÏem, generaÂlnõÂm komisionaÂrÏem nebo jinyÂm nezaÂvislyÂm zaÂstupcem a jednaÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti
jako makleÂrÏ nebo zaÂstupce.
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 vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
v tomto druheÂm staÂteÏ (at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto
spolecÏnosti staÂlou provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
8. ZaÂsady uvedeneÂ v prÏedchozõÂch odstavcõÂch tohoto cÏlaÂnku se pouzÏijõÂ pro uÂcÏely teÂto smlouvy prÏi stanovenõÂ, zda existuje staÂlaÂ provozovna vneÏ obou smluvnõÂch staÂtuÊ a zda podnik, kteryÂ nenõÂ podnikem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, v neÏm maÂ staÂlou provozovnu.
CÏ laÂ nek 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku mohou byÂt zdaneÏny v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm se tento nemovityÂ majetek nachaÂzõÂ.
2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª v tomto cÏlaÂnku ve
vztahu ke smluvnõÂmu staÂtu maÂ takovyÂ vyÂznam, jakyÂ maÂ
podle zaÂkonuÊ tohoto staÂtu, a zahrnuje:
a) pronaÂjem pozemkuÊ a jakoukoli dalsÏõÂ uÂcÏast na pozemcõÂch, at' zkultivovanyÂch cÏi nikoli, vcÏetneÏ praÂva
na pruÊzkum lozÏisek nerostuÊ, ropy nebo plynu
nebo jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ a praÂva teÏzÏit
z teÏchto lozÏisek nebo zdrojuÊ ; a
b) praÂvo na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platby bud' za
vyuzÏõÂvaÂnõÂ, nebo za praÂvo na pruÊzkum pro uÂcÏely
vyuzÏõÂvaÂnõÂ lozÏisek nerostuÊ, ropy nebo plynu, lomuÊ
nebo jinyÂch mõÂst teÏzÏby nebo vyuzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch
zdrojuÊ.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 se pouzÏijõÂ pro prÏõÂjmy

5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 3 a 4 platõÂ rovneÏzÏ pro
prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku a pro prÏõÂjmy
z nemoviteÂhoho majetku uzÏõÂvaneÂho k vyÂkonu svobodneÂho povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ nek 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, nebo
s jinyÂmi podniky, se kteryÂmi jednaÂ.
3. PrÏi stanovenõÂ ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje odecÏõÂst naÂklady podniku vynalozÏeneÂ na cõÂle sledovaneÂ touto staÂlou provozovnou (vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ
a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch),
ktereÂ by byly odpocÏitatelneÂ, kdyby staÂlaÂ provozovna
byla nezaÂvislyÂm subjektem, kteryÂ hradil tyto vyÂlohy,
at' vznikly ve staÂteÏ, ve ktereÂm je tato staÂlaÂ provozovna
umõÂsteÏna, cÏi jinde.
4. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na
zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
5. Nic v tomto cÏlaÂnku se nedotkne uplatneÏnõÂ jakeÂhokoli zaÂkona smluvnõÂho staÂtu vztahujõÂcõÂho se k stanovenõÂ danÏoveÂ povinnosti osoby v prÏõÂpadech, kdy informace dostupnaÂ prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏaduÊm tohoto staÂtu je nedostatecÏnaÂ pro stanovenõÂ ziskuÊ, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny
staÂleÂ provozovneÏ, za prÏedpokladu, zÏe tento zaÂkon se
uplatnõÂ v souladu se zaÂsadami tohoto cÏlaÂnku, pokud
to informace dostupneÂ prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu dovolujõÂ.
6. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, nebudou
ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto
cÏlaÂnku.
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7. Nic v tomto cÏlaÂnku se nedotkne puÊsobenõÂ jakeÂhokoli zaÂkona jednoho smluvnõÂho staÂtu, kteryÂ se tyÂkaÂ
daneÏ uklaÂdaneÂ ze ziskuÊ z pojisÏteÏnõÂ nerezidentuÊ, za
prÏedpokladu, zÏe jestlizÏe prÏõÂslusÏnyÂ zaÂkon platnyÂ v kazÏdeÂm ze smluvnõÂch staÂtuÊ ke dni podpisu teÂto smlouvy
bude pozmeÏneÏn (jinyÂm zpuÊsobem nezÏ v nepatrneÂm
ohledu, cÏõÂmzÏ by nebyl dotcÏen jeho obecnyÂ charakter),
smluvnõÂ staÂty se spolu vzaÂjemneÏ poradõÂ tak, aby se
shodly na jakeÂkoliv zmeÏneÏ tohoto odstavce, kteraÂ by
byla odpovõÂdajõÂcõÂ.
8. JestlizÏe:
a) rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ bezprostrÏednõÂ praÂvo, at' prÏõÂmo nebo prostrÏednictvõÂm jednoho nebo võÂce sveÏrÏenyÂch majetkuÊ, na podõÂly na
podnikatelskyÂch ziscõÂch podniku, provozovaneÂho
ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ spraÂvcem sveÏrÏeneÂho
majetku jineÂho, nezÏ je sveÏrÏenyÂ majetek, kteryÂ je
poklaÂdaÂn pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za spolecÏnost; a
b) ve vztahu k tomuto podniku by tento spraÂvce,
v souladu se zaÂsadami cÏlaÂnku 5, meÏl staÂlou provozovnu v tomto druheÂm staÂteÏ, podnik provozovanyÂ tõÂmto sveÏrÏenskyÂm spraÂvcem se bude povazÏovat za podnik provozovanyÂ v tomto druheÂm staÂteÏ,
tõÂmto rezidentem prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ,
a tento podõÂl na ziscõÂch z podnikaÂnõÂ se prÏicÏte teÂto
staÂleÂ provozovneÏ.
CÏ laÂ nek 8
LodeÏ a letadla
1. Zisky plynoucõÂ rezidentu jednoho smluvnõÂho
staÂtu z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
2. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 mohou
byÂt takoveÂto zisky zdaneÏny ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, pokud se jednaÂ o zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo
letadel omezeneÂho pouze na mõÂsta ve druheÂm staÂteÏ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ ve vztahu
k podõÂluÊm na ziscõÂch z provozovaÂnõÂ lodõÂ a letadel plynoucõÂch rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu z uÂcÏasti na
poolu, na spolecÏneÂ organizaci provozujõÂcõÂ dopravu
nebo na mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
4. Zisky plynoucõÂ z lodnõÂ nebo leteckeÂ prÏepravy
cestujõÂcõÂch, zÏiveÂho inventaÂrÏe, posÏtovnõÂch zaÂsilek nebo
zbozÏõÂ prÏepravovaneÂho v jednom smluvnõÂm staÂteÏ za
uÂcÏelem vylozÏenõÂ na jineÂm mõÂsteÏ v tomto staÂteÏ jsou pro
uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku poklaÂdaÂny za zisky z provozovaÂnõÂ
lodõÂ nebo letadel omezeneÂho pouze na mõÂsta v tomto
staÂteÏ.
CÏ laÂ nek 9
SdruzÏeneÂ podniky
1. JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo

nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu; nebo
b) tyteÂzÏ osoby se prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na
rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku jednoho
smluvnõÂho staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho
staÂtu a jestlizÏe v neÏktereÂm z teÏchto prÏõÂpaduÊ jsou
oba podniky ve svyÂch obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ se lisÏõÂ
od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky jednajõÂcõÂmi spolu zcela nezaÂvisle,
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.
2. Nic v tomto cÏlaÂnku se nedotkne uplatneÏnõÂ jakeÂhokoliv zaÂkona smluvnõÂho staÂtu vztahujõÂcõÂho se ke stanovenõÂ danÏoveÂ povinnosti osoby, vcÏetneÏ stanovenõÂ
v teÏch prÏõÂpadech, kdy je informace dostupnaÂ prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu tohoto staÂtu nedostacÏujõÂcõÂ pro stanovenõÂ
prÏõÂjmu, kteryÂ maÂ byÂt prÏicÏten podniku, za podmõÂnky,
zÏe se tento zaÂkon uplatnõÂ, je-li to mozÏneÂ, v souladu se
zaÂsadami tohoto cÏlaÂnku.
3. JestlizÏe zisky, ze kteryÂch byl podnik jednoho
smluvnõÂho staÂtu zdaneÏn v tomto staÂteÏ, jsou rovneÏzÏ zahrnuty na zaÂkladeÏ odstavce 1 nebo 2 do ziskuÊ podniku
druheÂho smluvnõÂho staÂtu a zdaneÏny v tomto staÂteÏ,
a zisky takto zahrnuteÂ jsou zisky, ktereÂ by byly docõÂleny podnikem tohoto druheÂho staÂtu, kdyby podmõÂnky sjednaneÂ mezi podniky byly takoveÂ, jakeÂ by
byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky, jednajõÂcõÂmi
spolu zcela nazaÂvisle, prvneÏ zmõÂneÏnyÂ staÂt upravõÂ
vhodneÏ cÏaÂstku daneÏ ulozÏeneÂ z teÏchto ziskuÊ v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm staÂteÏ. PrÏi stanovenõÂ teÂto uÂpravy se vezme
naÂlezÏityÂ zrÏetel na jinaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy,
a bude-li to nutneÂ, prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se
za tõÂm uÂcÏelem vzaÂjemneÏ poradõÂ.
4. UstanovenõÂ odstavce 3 se neuplatnõÂ v prÏõÂpadeÏ
podvodu.
CÏ laÂ nek 10
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu pro uÂcÏely jeho daneÏ,
na ktereÂ maÂ bezprostrÏednõÂ naÂrok rezident druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ je
vyplaÂcõÂ, rezidentem pro uÂcÏely jeho daneÏ, a to podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne:
a) v AustraÂlii:
(i) peÏt procent z teÂ cÏaÂsti hrubeÂ cÏaÂstky dividend,
kteraÂ byla ofrankovaÂna (zaplacenõÂm daneÏ spo-
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lecÏnosti ze ziskuÊ) v souladu se zaÂkony AustraÂlie vztahujõÂcõÂmi se k danõÂm, jestlizÏe podle
teÏchto zaÂkonuÊ sazba daneÏ z ofrankovanyÂch
dividend vyplaÂcenyÂch nerezidentovi spolecÏnostõÂ, kteraÂ je pro danÏoveÂ uÂcÏely rezidentem
AustraÂlie, neprÏesaÂhne peÏt procent hrubeÂ
cÏaÂstky dividend;
(ii) 15 procent z hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech
ostatnõÂch prÏõÂpadech; a
b) v CÏeskeÂ republice:
(i) peÏt procent z hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe
jsou dividendy vyplaÂceny spolecÏnosti (vyjma
partnerstvõÂ), kteraÂ prÏõÂmo vlastnõÂ nejmeÂneÏ
20 procent jmeÏnõÂ spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
(ii) 15 procent z hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech
ostatnõÂch prÏõÂpadech.
3. VyÂraz ¹dividendyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku,
oznacÏuje prÏõÂjmy z podõÂluÊ a jineÂ prÏõÂjmy srovnatelneÂ
s prÏõÂjmy z podõÂluÊ podle danÏovyÂch prÏedpisuÊ toho
smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ
zisk, rezidentem pro uÂcÏely jeho daneÏ.
4. UstanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
osoba bezprostrÏedneÏ opraÂvneÏnaÂ k dividendaÂm, kteraÂ
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 umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ, nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny umõÂsteÏneÂ v tomto druheÂm staÂteÏ
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. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, na ktereÂ maÂ bezprostrÏednõÂ naÂrok osoba, kteraÂ nenõÂ rezidentem druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, budou vyjmuty ze zdaneÏnõÂ v tomto
druheÂm staÂteÏ, vyjma prÏõÂpaduÊ, kdy uÂcÏast, pro kterou se
dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏe ke staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ umõÂsteÏneÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ. Tento odstavec se nepouzÏije ve vztahu k dividendaÂm vyplaÂcenyÂm spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem AustraÂlie pro uÂcÏely australskeÂ daneÏ a kteraÂ je takeÂ rezidentem CÏeskeÂ republiky pro uÂcÏely cÏeskeÂ daneÏ.
CÏ laÂ nek 11
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
na ktereÂ maÂ bezprostrÏednõÂ naÂrok rezident druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Tyto uÂroky mohou byÂt zdaneÏny ve smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ zdroj, a podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
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tohoto staÂtu, ale danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 procent hrubeÂ cÏaÂstky uÂrokuÊ.
3. VyÂraz ¹uÂrokyª v tomto cÏlaÂnku zahrnuje uÂroky
z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ nebo z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ, zajisÏteÏnyÂch i nazajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na
nemovitosti nebo majõÂcõÂch nebo nemajõÂcõÂch praÂvo uÂcÏasti
na zisku, uÂroky z jakeÂkoliv jineÂ formy zadluzÏenõÂ a vesÏkeryÂ jinyÂ prÏõÂjem srovnatelnyÂ s prÏõÂjmem z puÊjcÏenyÂch
peneÏz podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vztahujõÂcõÂch se k danõÂm
smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ maÂ prÏõÂjem zdroj.
4. UstanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏije, jestlizÏe
osoba, kteraÂ maÂ bezprostrÏednõÂ naÂrok na uÂrok a kteraÂ
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 umõÂsteÏna v tomto
druheÂm staÂteÏ, nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm
staÂleÂ zaÂkladny umõÂsteÏneÂ v tomto druheÂm staÂteÏ 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.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm, jeho
nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto staÂtu nebo
osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu pro uÂcÏely jeho
daneÏ. Pokud vsÏak osoba platõÂcõÂ uÂroky, at' je rezidentem
smluvnõÂho staÂtu nebo ne, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ nebo
mimo obou smluvnõÂch staÂtuÊ staÂlou provozovnu nebo
staÂlou zaÂkladnu, v jejõÂzÏ souvislosti dosÏlo k zadluzÏenõÂ,
z neÏhozÏ jsou placeny uÂroky, a tyto uÂroky jdou k tõÂzÏi
takoveÂ staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, pak za
zdroj takovyÂch uÂrokuÊ bude povazÏovaÂn staÂt, v neÏmzÏ je
staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ mezi plaÂtcem a osobou majõÂcõÂ bezprostrÏednõÂ naÂrok na uÂroky
nebo mezi obeÏma a trÏetõÂ osobou cÏaÂstka zaplacenyÂch
uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce
s osobou majõÂcõÂ naÂrok na uÂroky, 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 vztahujõÂcõÂch se k dani kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu, s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto
smlouvy.
7. UÂroky plynoucõÂ z investic oficiaÂlnõÂch devizovyÂch rezerv vlaÂdou jednoho ze smluvnõÂch staÂtuÊ, jeho
peneÏzÏnõÂmi uÂstavy nebo bankou vykonaÂvajõÂcõÂ centraÂlnõÂ
bankovnõÂ funkce v tomto staÂteÏ, budou vyjmuty ze
zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ.
CÏ laÂ nek 12
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky, majõÂcõÂ zdroj v jednom
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smluvnõÂm staÂteÏ a na ktereÂ maÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu bezprostrÏednõÂ naÂrok, mohou byÂt zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Tyto licencÏnõÂ poplatky mohou byÂt zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich zdroj, a v souladu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu, avsÏak danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne 10 procent z hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª v tomto cÏlaÂnku
oznacÏuje platby nebo prÏipsaÂnõÂ na uÂcÏet, at' opakovaneÂ
cÏi nikoli, jakkoli popsaneÂ cÏi vypocÏteneÂ, v tom rozsahu, v jakeÂm jsou ucÏineÏny jako naÂhrada za:
a) uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ jakeÂhokoli autorskeÂho
praÂva, patentu, naÂvrhu nebo modelu, plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu, obchodnõÂ
znacÏky cÏi jineÂho podobneÂho majetku nebo praÂva;
nebo
b) uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ jakeÂhokoli pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ; nebo
c) poskytnutõÂ veÏdeckyÂch, technickyÂch, pruÊmyslovyÂch nebo obchodnõÂch znalostõÂ nebo informacõÂ;
nebo
d) poskytnutõÂ jakeÂkoliv pomoci, kteraÂ je prÏidruzÏenaÂ
a doplnÏkovaÂ, a kteraÂ je poskytovaÂna jako prostrÏedek umozÏnÏujõÂcõÂ uzÏõÂvaÂnõÂ nebo provozovaÂnõÂ jakeÂhokoliv majetku nebo praÂva zmõÂneÏneÂho v põÂsmenu a), jakeÂhokoliv zarÏõÂzenõÂ uvedeneÂho v põÂsmenu b) nebo jakeÂkoliv znalosti cÏi informace uvedeneÂ v põÂsmenu c); nebo
e) prÏõÂjem nebo za praÂvo na prÏõÂjem obrazu nebo
zvuku, nebo obojõÂho, prÏenaÂsÏeneÂho verÏejnosti prostrÏednictvõÂm:
(i) satelitu; nebo
(ii) kabelu, optickeÂho vlaÂkna nebo podobneÂ technologie; nebo
f) uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ obrazu nebo zvuku,
nebo obojõÂho, v souvislosti s televiznõÂm nebo rozhlasovyÂm vysõÂlaÂnõÂm, prÏenaÂsÏeneÂho prostrÏednictvõÂm:
(i) satelitu; nebo
(ii) kabelu, optickeÂho vlaÂkna nebo podobneÂ technologie; nebo
g) uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ:
(i) kinematografickyÂch filmuÊ ; nebo
(ii) filmuÊ nebo videonahraÂvek k uzÏitõÂ v souvislosti
s televizõÂ; nebo
(iii) zvukovyÂch zaÂznamuÊ pro uzÏitõÂ v souvislosti
s rozhlasovyÂm vysõÂlaÂnõÂm; nebo
h) celkoveÂ nebo cÏaÂstecÏneÂ vzdaÂnõÂ se uzÏitõÂ nebo poskytnutõÂ jakeÂhokoli majetku nebo praÂva uvedeneÂho
v tomto odstavci.
4. UstanovenõÂ odstavce 2 se nepouzÏije, jestlizÏe
osoba bezprostrÏedneÏ opraÂvneÏnaÂ k licencÏnõÂm poplatkuÊm, kteraÂ 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
umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ, nebo vykonaÂvaÂ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny umõÂsteÏneÂ
v tomto druheÂm staÂteÏ a jestlizÏe majetek nebo praÂvo,
v souvislosti s nõÂmzÏ jsou licencÏnõÂ poplatky hrazeny
nebo prÏipisovaÂny na uÂcÏet, 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 tento staÂt saÂm,
jeho spraÂvnõÂ uÂtvar nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto staÂtu nebo
osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu pro uÂcÏely jeho
daneÏ. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je nebo
nenõÂ rezidentem v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ, maÂ ve
smluvnõÂm staÂteÏ nebo vneÏ obou smluvnõÂch staÂtuÊ 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 v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a osobou majõÂcõÂ bezprostrÏednõÂ naÂrok na licencÏnõÂ poplatky nebo ktereÂ jeden i druhyÂ
udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstka hrazenyÂch nebo prÏipisovanyÂch licencÏnõÂch poplatkuÊ, s ohledem na to, za co jsou
hrazeny nebo prÏipisovaÂny na uÂcÏet, prÏesahuje cÏaÂstku,
kterou by byl smluvil plaÂtce s osobou majõÂcõÂ naÂrok na
licencÏnõÂ poplatky, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ
zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ prÏesahuje cÏaÂstku
hrazenyÂch nebo prÏipisovanyÂch poplatkuÊ, bude v tomto
prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vztahujõÂcõÂch
se k dani kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm
k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ laÂ nek 13
PrÏevod majetku
1. PrÏõÂjmy, zisky nebo vyÂnosy, ktereÂ plynou rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu z prÏevodu nemoviteÂho
majetku, kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. PrÏõÂjmy, zisky nebo vyÂnosy z prÏevodu majetku
jineÂho, nezÏ je nemovityÂ majetek, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho
smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo kteryÂ
patrÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou rezident prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu
nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ, ziskuÊ nebo vyÂnosuÊ z prÏevodu takoveÂ staÂleÂ provozovny (samotneÂ
nebo spolu s celyÂm podnikem) nebo takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. PrÏõÂjmy, zisky nebo vyÂnosy z prÏevodu lodõÂ nebo
letadel provozovanyÂch v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ nebo
majetku (jineÂho nezÏ nemoviteÂho majetku), kteryÂ slouzÏõÂ
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provozu teÏchto lodõÂ nebo letadel, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen
ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je podnik provozujõÂcõÂ tyto
lodeÏ nebo letadla rezidentem.
4. PrÏõÂjmy, zisky nebo vyÂnosy pobõÂraneÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu z prÏevodu podõÂluÊ nebo
srovnatelnyÂch uÂcÏastõÂ na spolecÏnosti, jejõÂzÏ majetek je
tvorÏen zcela nebo z podstatneÂ cÏaÂsti z nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
5. Nic v teÂto smlouveÏ se nedotkne uplatneÏnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂho staÂtu tyÂkajõÂcõÂch se zdanÏovaÂnõÂ
ziskuÊ kapitaÂloveÂ povahy, plynoucõÂch z prÏevodu majetku jineÂho, nezÏ na kteryÂ se uplatnõÂ jakyÂkoliv z prÏedchozõÂch odstavcuÊ tohoto cÏlaÂnku.
6. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ v tomto cÏlaÂnku
stejnyÂ vyÂznam jako v cÏlaÂnku 6.
7. UmõÂsteÏnõÂ nemoviteÂho majetku se pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku urcÏõÂ v souladu s cÏlaÂnkem 6 odst. 4.
CÏ laÂ nek 14
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy pobõÂraneÂ fyzickou osobou, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jinyÂch cÏinnostõÂ nezaÂvisleÂho charakteru
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud tato povolaÂnõÂ nejsou vykonaÂvaÂna v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ a:
a) fyzickaÂ osoba se zdrzÏuje ve druheÂm staÂteÏ po jedno
nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu 183 dnuÊ
v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ pocÏõÂnajõÂcõÂm
nebo koncÏõÂcõÂm v danÏoveÂm roce tohoto druheÂho
staÂtu; nebo
b) maÂ pravidelneÏ k dispozici staÂlou zaÂkladnu ve druheÂm staÂteÏ pro uÂcÏely provozovaÂnõÂ svyÂch cÏinnostõÂ,
prÏicÏemzÏ v takoveÂm prÏõÂpadeÏ takovaÂ cÏaÂst prÏõÂjmuÊ,
kterou lze prÏicÏõÂst teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ, muÊzÏe byÂt
zdaneÏna v tomto staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹svobodneÂ povolaÂnõÂª zahrnuje sluzÏby
provozovaneÂ prÏi vyÂkonu nezaÂvislyÂch veÏdeckyÂch, literaÂrnõÂch, umeÏleckyÂch, vzdeÏlaÂvacõÂch nebo ucÏitelskyÂch
cÏinnostõÂ, jakozÏ i prÏi vyÂkonu nezaÂvislyÂch cÏinnostõÂ leÂkarÏuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ, dentistuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.
CÏ laÂ nek 15
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem 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.
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2. OdmeÏny, ktereÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem 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 pocÏõÂnajõÂcõÂm
nebo koncÏõÂcõÂm v danÏoveÂm roce tohoto druheÂho
staÂtu; a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo
jmeÂnem zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem
v druheÂm staÂteÏ ; a
c) odmeÏny nejsou odecÏõÂtatelneÂ prÏi stanovenõÂ zdanitelnyÂch ziskuÊ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ zaÂkladny,
kterou maÂ zameÏstnavatel v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. NehledeÏ na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku, mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi nebo letadla provozovaneÂho v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu zdaneÏny v tomto staÂteÏ.
CÏ laÂ nek 16
TantieÂmy
TantieÂmy a podobneÂ platy, jezÏ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ rady nebo
jineÂho podobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ laÂ nek 17
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂrajõÂ na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ
umeÏlci (jako divadelnõÂ, filmovõÂ, rozhlasovõÂ nebo televiznõÂ umeÏlci a hudebnõÂci) nebo sportovci z osobneÏ vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14 a 15 zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve
ktereÂm jsou tyto cÏinnosti vykonaÂvaÂny.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnostõÂ osobneÏ vykonaÂvanyÂch
umeÏlcem nebo sportovcem neplynou teÂto osobeÏ sameÂ,
nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu na
ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7, 14 a 15 zdaneÏny ve smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm jsou tyto cÏinnosti vykonaÂvaÂny.
3. PrÏõÂjmy z cÏinnostõÂ, o nichzÏ se zminÏuje odstavec 1, vykonaÂvanyÂch v raÂmci kulturnõÂ vyÂmeÏny ujednaneÂ mezi vlaÂdami smluvnõÂch staÂtuÊ se bez ohledu na
ustanovenõÂ odstavce 1 vyjõÂmajõÂ ze zdaneÏnõÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ jsou tyto cÏinnosti vykonaÂvaÂny.
CÏ laÂ nek 18
Penze a renty
1. Penze (vcÏetneÏ vlaÂdnõÂch penzõÂ) a renty vyplaÂceneÂ
rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
pouze v tomto staÂteÏ.
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2. VyÂraz ¹rentyª oznacÏuje stanovenou cÏaÂstku vyplaÂcenou opakovaneÏ v urcÏenyÂch termõÂnech po dobu
zÏivota nebo beÏhem urcÏiteÂho nebo zjistitelneÂho cÏasoveÂho obdobõÂ na zaÂkladeÏ zaÂvazku platit naÂhradou za
odpovõÂdajõÂcõÂ a plnou uÂhradu v peneÏzõÂch nebo peneÏzi
vyjaÂdrÏitelnou.
3. JakeÂkoliv alimenty nebo jineÂ platby vyÂzÏivneÂho,
ktereÂ majõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a jsou vyplaÂceny rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu, podleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ pouze v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ.
CÏ laÂ nek 19
VerÏejneÂ funkce
1. OdmeÏny, jineÂ nezÏ penze nebo renty, vyplaÂceneÂ
jednõÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu fyzickeÂ osobeÏ
za sluzÏby poskytovaneÂ v raÂmci vlaÂdnõÂch funkcõÂ podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ. TakoveÂ odmeÏny vsÏak
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
jestlizÏe sluzÏby jsou prokazovaÂny v tomto druheÂm staÂteÏ
a prÏõÂjemce je rezidentem tohoto druheÂho staÂtu, kteryÂ :
(i) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu; nebo
(ii) se nestal rezidentem v tomto staÂteÏ pouze za uÂcÏelem
poskytovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏijõÂ na odmeÏny
za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti s jakoukoli pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem, nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu. V tomto prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 15 nebo 16 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad
jde.
CÏ laÂ nek 20
Studenti a staÂzÏisteÂ
JestlizÏe student nebo staÂzÏista, kteryÂ je rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo kteryÂ byl bezprostrÏedneÏ
prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do druheÂho smluvnõÂho staÂtu rezidentem v tomto staÂteÏ a kteryÂ se prÏechodneÏ zdrzÏuje
v tomto druheÂm staÂteÏ pouze za uÂcÏelem sveÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, dostaÂvaÂ platy ze zdrojuÊ mimo tento druhyÂ staÂt na
uÂhradu naÂkladuÊ vyÂzÏivy, studia nebo vyÂcviku, budou
tyto platy vyjmuty ze zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ laÂ nek 21
JineÂ prÏõÂjmy
1. PrÏõÂjmy rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu, at'
majõÂ zdroj kdekoliv, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze
v tomto staÂteÏ.
2. JakeÂkoliv takoveÂ prÏõÂjmy plynoucõÂ rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zdrojuÊ ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ mohou vsÏak byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.

3. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije na prÏõÂjmy,
jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku, kteryÂ je definovaÂn v cÏlaÂnku 6 odst. 2, pobõÂraneÂ rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, jestlizÏe jsou skutecÏneÏ spojeny se staÂlou
provozovnou nebo staÂlou zaÂkladnou umõÂsteÏnou ve
druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle toho, o jakyÂ
prÏõÂpad jde.
CÏ laÂ nek 22
Zdroj prÏõÂjmu
1. PrÏõÂjmy, zisky nebo vyÂnosy plynoucõÂ rezidentu
CÏeskeÂ republiky, ktereÂ podle jednoho cÏi võÂce z cÏlaÂnkuÊ 6
azÏ 8 a 10 azÏ 19 mohou byÂt zdaneÏny v AustraÂlii, se pro
uÂcÏely zaÂkonuÊ AustraÂlie tyÂkajõÂcõÂch se australskeÂ daneÏ
povazÏujõÂ za prÏõÂjmy ze zdrojuÊ v AustraÂlii.
2. PrÏõÂjmy, zisky nebo vyÂnosy plynoucõÂ rezidentu
AustraÂlie, ktereÂ podle jednoho cÏi võÂce z cÏlaÂnkuÊ 6 azÏ 8
a 10 azÏ 19 mohou byÂt zdaneÏny v CÏeskeÂ republice, se
pro uÂcÏely cÏlaÂnku 23 odst. 1 a zaÂkonuÊ AustraÂlie tyÂkajõÂcõÂch se australskeÂ daneÏ povazÏujõÂ za prÏõÂjmy ze zdrojuÊ
v CÏeskeÂ republice.
CÏ laÂ nek 23
Metody vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. S ohledem na ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
AustraÂlie platnyÂch v daneÂ dobeÏ, ktereÂ se vztahujõÂ na
povolenõÂ zaÂpocÏtu daneÏ zaplaceneÂ v neÏktereÂ zemi mimo
AustraÂlie na australskou danÏ (cozÏ se nedotkne obecnyÂch zaÂsad tohoto cÏlaÂnku), bude povoleno zapocÏõÂst
cÏeskou danÏ, placenou na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
CÏeskeÂ republiky a v souladu s touto smlouvou, at'
prÏõÂmo nebo sraÂzÏkou, z prÏõÂjmuÊ plynoucõÂch osobeÏ, kteraÂ
je rezidentem AustraÂlie, ze zdrojuÊ v CÏeskeÂ republice na
danÏ AustraÂlie prÏipadajõÂcõÂ na tyto prÏõÂjmy.
2. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem CÏeskeÂ
republiky a nenõÂ rezidentem AustraÂlie pro uÂcÏely australskeÂ daneÏ, vyplaÂcõÂ dividendy spolecÏnosti, kteraÂ je
rezidentem AustraÂlie a kteraÂ kontroluje prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo nejmeÂneÏ 10 procent podõÂluÊ s hlasovacõÂm praÂvem
na prvneÏ zmõÂneÏneÂ spolecÏnosti, bude zaÂpocÏet uvedenyÂ
v odstavci 1 zahrnovat cÏeskou danÏ zaplacenou touto
prvneÏ zmõÂneÏnou spolecÏnostõÂ z teÂ cÏaÂsti jejõÂch ziskuÊ,
z nichzÏ se dividendy vyplaÂcõÂ.
3. CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ svyÂm
rezidentuÊm zahrnout do zaÂkladu daneÏ, ze ktereÂho se
takoveÂ daneÏ uklaÂdajõÂ, prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle
ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny takeÂ v AustraÂlii,
avsÏak povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ vypocÏtenou z takoveÂho
zaÂkladu o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ v AustraÂlii.
CÏaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou
cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ
pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy, jezÏ v souladu s ustanovenõÂmi teÏchto cÏlaÂnkuÊ mohou byÂt zdaneÏny v AustraÂlii.
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4. JestlizÏe rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ prÏõÂjmy, ktereÂ podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ nebo
jsou vyjmuty ze zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, mohou byÂt tyto prÏõÂjmy zohledneÏny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky daneÏ splatneÂ ze zbyÂvajõÂcõÂho
prÏõÂjmu tohoto rezidenta.
CÏ laÂ nek 24
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
1. JestlizÏe se osoba, kteraÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho
uÂrÏadu 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. PrÏõÂpad
musõÂ byÂt prÏedlozÏen do cÏtyrÏ let od prveÂho oznaÂmenõÂ
opatrÏenõÂ, ktereÂ vede ke zdaneÏnõÂ, jezÏ nenõÂ v souladu
s touto smlouvou.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku
za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad rozhodl v dohodeÏ
s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho staÂtu tak, aby
se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ ve shodeÏ s touto
smlouvou. DosazÏenaÂ dohoda bude provedena bez
ohledu na jakaÂkoliv cÏasovaÂ omezenõÂ obsazÏenaÂ ve vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech smluvnõÂch staÂtuÊ.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou spolecÏneÏ snazÏit vyrÏesÏit obtõÂzÏe nebo pochybnosti, ktereÂ
vzniknou prÏi vyÂkladu nebo uplatnÏovaÂnõÂ teÂto smlouvy.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou rovneÏzÏ
vejõÂt v prÏõÂmyÂ styk za jakyÂmkoliv jinyÂm uÂcÏelem tyÂkajõÂcõÂm se vyÂkladu nebo uplatnÏovaÂnõÂ teÂto smlouvy.
CÏ laÂ nek 25
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat informace nutneÂ pro uplatnÏovaÂnõÂ 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 prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem smluvnõÂho staÂtu 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, vymaÂhaÂnõÂm nebo trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve veÏci
teÏchto danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o opravnyÂch prostrÏedcõÂch, a budou uzÏity pouze k teÏmto uÂcÏeluÊm.
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2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala
praÂvnõÂ prÏedpisy nebo spraÂvnõÂ praxi neÏktereÂho
smluvnõÂho staÂtu; nebo
b) sdeÏlit informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ
tohoto nebo druheÂho staÂtu; nebo
c) sdeÏlit informace, ktereÂ by odhalily obchodnõÂ, podnikoveÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo sdeÏlit informace, jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm
porÏaÂdkem.
CÏ laÂ nek 26
CÏlenoveÂ diplomatickyÂch misõÂ
a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
Nic v teÂto smlouveÏ se nedotkne danÏovyÂch vyÂsad,
ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ cÏlenuÊm diplomatickyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch dohod.
CÏ laÂ nek 27
Vstup v platnost
Oba smluvnõÂ staÂty si navzaÂjem põÂsemneÏ oznaÂmõÂ, zÏe
byly splneÏny jejich pozÏadovaneÂ zaÂkonneÂ a uÂstavnõÂ postupy pro vstup teÂto smlouvy v platnost. Tato smlouva
vstoupõÂ v platnost datem pozdeÏjsÏõÂho oznaÂmenõÂ a jejõÂ
ustanovenõÂ se budou uplatnÏovat:
a) v AustraÂlii:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou z prÏõÂjmuÊ,
ktereÂ pobõÂraÂ nerezident, ve vztahu k prÏõÂjmuÊm
pobõÂranyÂm k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, ve ktereÂm
Smlouva vstoupõÂ v platnost;
(ii) pokud jde o ostatnõÂ australskeÂ daneÏ, ve vztahu
k prÏõÂjmuÊm, ziskuÊm nebo vyÂnosuÊm, za kazÏdyÂ
rok prÏõÂjmu zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. cÏervence nebo pozdeÏji
v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, ve
ktereÂm Smlouva vstoupõÂ v platnost;
Ï
b) v CeskeÂ republice:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje,
ve vztahu k prÏõÂjmuÊm pobõÂranyÂm k 1. lednu
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, ve ktereÂm Smlouva vstoupõÂ v platnost;
(ii) pokud jde o ostatnõÂ cÏeskeÂ daneÏ, ve vztahu
k prÏõÂjmuÊm plynoucõÂm v kazÏdeÂm danÏoveÂm
roce zacÏõÂnajõÂcõÂm 1. ledna nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, ve ktereÂm
Smlouva vstoupõÂ v platnost.
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CÏ laÂ nek 28
VyÂpoveÏd'

Tato smlouva se sjednaÂvaÂ na dobu neurcÏitou, avsÏak
kazÏdyÂ smluvnõÂ staÂt ji muÊzÏe druheÂmu smluvnõÂmu staÂtu
vypoveÏdeÏt põÂsemneÏ diplomatickou cestou k 30. cÏervnu
nebo drÏõÂve kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku zacÏõÂnajõÂcõÂho po
uplynutõÂ obdobõÂ peÏti let ode dne, v neÏmzÏ Smlouva
vstoupila v platnost; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ se Smlouva
prÏestane uplatnÏovat:
a) v AustraÂlii:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou z prÏõÂjmuÊ,
ktereÂ pobõÂraÂ nerezident, ve vztahu k prÏõÂjmuÊm
plynoucõÂm k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla
daÂna vyÂpoveÏd';
(ii) pokud jde o ostatnõÂ australskeÂ daneÏ, ve vztahu
k prÏõÂjmuÊm, ziskuÊm nebo vyÂnosuÊm, za kazÏdyÂ
rok prÏõÂjmuÊ pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji

v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce,
v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
b) v CÏeskeÂ republice:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje,
ve vztahu k prÏõÂjmuÊm plynoucõÂm k 1. lednu
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
(ii) pokud jde o jineÂ cÏeskeÂ daneÏ, ve vztahu k prÏõÂjmuÊm plynoucõÂm v jakeÂmkoliv danÏoveÂm roce
pocÏõÂnajõÂcõÂm 1. ledna nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla
daÂna vyÂpoveÏd'.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v CanberÏe dne
28. brÏezna 1995 v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ
oba texty majõÂ stejnou platnost.

Za CÏeskou republiku:

Za AustraÂlii:

Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr financõÂ

Ralph Willis v. r.
ministr hospodaÂrÏstvõÂ
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Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
oznamuje, zÏe v souladu s § 9 odst. 1 zaÂkona cÏ. 2/1991 Sb., o kolektivnõÂm vyjednaÂvaÂnõÂ, byly u neÏj ulozÏeny
od 1. listopadu 1995 do 30. listopadu 1995 tyto kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ:
1. Dodatek cÏ. 7 ze dne 1. 11. 1995 k vysÏsÏõÂ kolektivnõÂ smlouveÏ uzavrÏeneÂ dne 16. 12. 1993 (na obdobõÂ
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1996)
mezi
OdborovyÂm svazem dopravy
a
Svazem zameÏstnavateluÊ v dopraveÏ.
2. Dodatek cÏ. 1 ze dne 31. 10. 1995 ke kolektivnõÂ smlouveÏ vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1995 uzavrÏeneÂ 15. 3. 1995
mezi
OdborovyÂm svazem energetikuÊ,
CÏeskyÂm odborovyÂm svazem severozaÂpadnõÂch energetikuÊ
a
CÏeskyÂm svazem zameÏstnavateluÊ v energetice.
3. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ na rok 1995 uzavrÏenaÂ dne 5. 1. 1995 (na obdobõÂ od 1. 1. 1995 do
31. 3. 1996)
mezi
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ obchodu
a
Svazem obchodu CÏR.
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Ï E DPLATI TE LE
S DEÏ L E NIÂ PRO PR
PrÏedplatneÂ SbõÂrky zaÂkonuÊ CÏeskeÂ republiky pro rok 1996 vyrÏizuje vyÂhradneÏ novyÂ distributor:
MORAVIAPRESS, a. s.
U poÂny 3061
690 02 BrÏeclav
BankovnõÂ spojenõÂ:
KomercÏnõÂ banka, a. s., pobocÏka BrÏeclav
cÏõÂslo uÂcÏtu: 19-1910880267/0100
ICÏO 00 54 34 11
DICÏ 298-00 54 34 11
tel. 0627/424 102, 424 153
fax 0627/424 160, 321 728.
VyÂsÏe zaÂlohy byla stanovena na 2300,± KcÏ.
Do objednaÂvky uved'te: naÂzev firmy, prÏesnou adresu firmy, telefon, fax, ICÏO, DICÏ, prÏõÂpadneÏ RCÏ, bankovnõÂ
spojenõÂ, cÏõÂslo uÂcÏtu, pocÏet objednanyÂch exemplaÂrÏuÊ. Jako variabilnõÂ symbol uved'te VasÏe ICÏO (RCÏ), konstantnõÂ
symbol u hotovostnõÂ platby slozÏenkou je 179, u bezhotovostnõÂ platby prÏevodnõÂm prÏõÂkazem je 0308. DaÂle prosõÂm
uved'te, pokud se lisÏõÂ sõÂdlo firmy s mõÂstem dorucÏovaÂnõÂ SbõÂrky zaÂkonuÊ, takeÂ adresu pro dorucÏovaÂnõÂ. V prÏõÂpadeÏ
rozesõÂlaÂnõÂ SbõÂrky zaÂkonuÊ na võÂce mõÂst prÏilozÏte k objednaÂvce i rozdeÏlovnõÂk.
Na uvedeneÂ adrese objednaÂvejte i jednotliveÂ cÏaÂstky starsÏõÂch rocÏnõÂkuÊ.
PrÏedstavenstvo a. s. Moraviapress BrÏeclav

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 - MORAVIAPRESS, a. s., U poÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, telefon 0627/424 153,
tel./fax: 0627/424 160. ObjednaÂvky v Slovenskej republike prijõÂma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel./fax: 07/213 644, 214 177. - 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 2300,± KcÏ). - VychaÂzõÂ podle potrÏeby. Distribuce: celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ i objednaÂvky jednotlivyÂch cÏaÂstek ± MORAVIAPRESS,
a. s., U poÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, telefon: 0627/424 153, tel./fax: 0627/424 160. DrobnyÂ prodej: KnihkupectvõÂ ± FisÏer, Kaprova 10, Praha 1;
Z. PetrovaÂ, Winterova 411, Pardubice; HoudkovaÂ, DivisÏovo naÂm. 12, Znojmo; Byzantion, Masarykovo naÂm. 4, Jihlava; CÏS, KapucõÂnskeÂ naÂm. 11,
Brno; Tycho, OstruzÏnickaÂ 3, Olomouc; D-G, HlavnõÂ trÏ. 23, SÏumperk; ¹U KasÏkuÊª, Karlovo naÂm. 46, KolõÂn; Krameriovo, Klatovy 169/I;
KnihkupectvõÂ, Na PorÏõÂcÏõÂ 7, Praha 1; Profesio, Hollarova 14, Ostrava; KnihkupectvõÂ, KneÏzÏskaÂ 18, CÏeskeÂ BudeÏjovice; ¹U KadlecuÊª, KamennaÂ 20,
Cheb; RuÊzÏicÏka, SÏerÏõÂkovaÂ 932, Most; Infoservis, MostnõÂ 954, ZlõÂn; Galerie ALFA, spol. s r. o., BulharskaÂ 58, Trutnov a v dalsÏõÂch vybranyÂch
knihkupectvõÂch. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny 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.
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R
PodaÂvanie novinovyÂch zaÂsielok v Slovenskej republike povoleneÂ RPP Bratislava, posÏta 12, cÏ. j. 443/94 zo dnÏa 27. 11. 1994.

