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69
Â KON
UÂ S TAVN IÂ Z A
ze dne 19. brÏezna 1998
o zkraÂcenõÂ volebnõÂho obdobõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny
Parlament se usnesl na tomto uÂstavnõÂm zaÂkoneÏ
CÏeskeÂ republiky:
CÏl. 1
VolebnõÂ obdobõÂ PoslaneckeÂ sneÏmovny zvoleneÂ
v roce 1996 skoncÏõÂ v roce 1998 dnem voleb do PoslaneckeÂ sneÏmovny, ktereÂ se budou konat do 30. cÏervna
1998.
CÏl. 2
V zaÂkoneÏ cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do Parla-

mentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 212/1996 Sb.,
se pro tento prÏõÂpad zkracujõÂ lhuÊty podle § 12 odst. 1,
§ 13 odst. 2 a 3, § 14 odst. 1, § 28 odst. 1, § 29 odst. 1
a § 31 odst. 1 a 3 o jednu trÏetinu. LhuÊty podle § 32
odst. 1, § 33 odst. 1 a § 34 odst. 1 se zkracujõÂ o 20 dnuÊ.
CÏl. 3
Tento uÂstavnõÂ zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Zeman v. r.
Havel v. r.
TosÏovskyÂ v. r.
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70
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 23. uÂnora 1998,
kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 244/1995 Sb., kteryÂm se stanovõÂ
podmõÂnky staÂtnõÂ financÏnõÂ podpory hypotecÏnõÂho uÂveÏrovaÂnõÂ bytoveÂ vyÂstavby,
ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 276/1996 Sb.
VlaÂda narÏizuje k provedenõÂ zaÂkona o pravidlech
hospodarÏenõÂ s rozpocÏtovyÂmi prostrÏedky CÏeskeÂ republiky a obcõÂ v CÏeskeÂ republice (rozpocÏtovaÂ pravidla
republiky):1)
CÏl. I
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 244/1995 Sb., kteryÂm se stanovõÂ
podmõÂnky staÂtnõÂ financÏnõÂ podpory hypotecÏnõÂho uÂveÏrovaÂnõÂ bytoveÂ vyÂstavby, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 276/
/1996 Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. § 1 vcÏetneÏ poznaÂmek cÏ. 1), 2), 3), 4), 5) a 6) znõÂ:
¹§ 1
(1) K podporÏe vyÂstavby a porÏõÂzenõÂ bytovyÂch
domuÊ,2) rodinnyÂch domuÊ3) nebo bytuÊ4) financovanyÂch
z hypotecÏnõÂch uÂveÏruÊ5) se poskytujõÂ ze staÂtnõÂho rozpocÏtu prÏõÂspeÏvky fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ neprovaÂdeÏjõÂ
bytovou vyÂstavbu v raÂmci sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti,
jsou obcÏany CÏeskeÂ republiky a majõÂ na jejõÂm uÂzemõÂ
trvalyÂ pobyt, (daÂle jen ¹fyzickaÂ osobaª).
(2) PrÏõÂspeÏvek se poskytuje na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti
o poskytnutõÂ prÏõÂspeÏvku prÏedlozÏeneÂ klientem hypotecÏnõÂ
bance,6) s nõÂzÏ maÂ klient hypotecÏnõÂ banky uzavrÏenou
smlouvu o hypotecÏnõÂm uÂveÏru. ZÏaÂdost musõÂ byÂt prÏedlozÏena hypotecÏnõÂ bance nejpozdeÏji do cÏtyrÏ let od ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ hypotecÏnõÂho uÂveÏru.
(3) PrÏõÂspeÏvek za uplynulyÂ meÏsõÂc se prÏevaÂdõÂ klientovi hypotecÏnõÂ banky do konce naÂsledujõÂcõÂho meÏsõÂce.
) ZaÂkon CÏNR cÏ. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodarÏenõÂ s rozpocÏtovyÂmi prostrÏedky CÏeskeÂ republiky a obcõÂ v CÏeskeÂ republice (rozpocÏtovaÂ pravidla republiky), ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏNR
cÏ. 579/1991 Sb., zaÂkona CÏNR cÏ. 166/1992 Sb., zaÂkona CÏNR
cÏ. 321/1992 Sb., zaÂkona CÏNR cÏ. 10/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 189/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 57/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 154/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 160/1997 Sb.
2
) § 43 vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva pro technickyÂ a investicÏnõÂ rozvoj cÏ. 83/1976 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu.
§ 42 vyhlaÂsÏky NaÂrodnõÂho vyÂboru hlavnõÂho meÏsta Prahy cÏ. 5/
/1979 Sb. NVP, o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu v hl. m. Praze, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 1/1994 Sb. hl. m.
Prahy a vyhlaÂsÏky cÏ. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy.
3
) § 44 odst. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 83/1976 Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 45/
/1979 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 376/1992 Sb.
§ 43 odst. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 5/1979 Sb. NVP, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
1

cÏ. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlaÂsÏky cÏ. 35/1995 Sb. hl. m.
Prahy.
4
) § 42 vyhlaÂsÏky cÏ. 83/1976 Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 376/1992
Sb.
§ 41 vyhlaÂsÏky cÏ. 5/1979 Sb. NVP, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 1/1994
Sb. hl. m. Prahy a vyhlaÂsÏky cÏ. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy.
5
) § 14 odst. 2 zaÂkona cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb.
6
) ZaÂkon cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 264/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 292/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 156/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 83/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 61/1996
Sb.ª.

2. § 2 odst. 1 a 2 vcÏetneÏ poznaÂmek cÏ. 6a) a 6b)
zneÏjõÂ:
¹(1) PrÏõÂspeÏvek se poskytuje od pocÏaÂtku splaÂcenõÂ
hypotecÏnõÂho uÂveÏru za podmõÂnky, zÏe jej fyzickaÂ osoba
pouzÏije:
a) na vyÂstavbu bytoveÂho domu, rodinneÂho domu,
bytu nebo na zmeÏnu stavby, kterou vznikne novyÂ
byt z prostor nezpuÊsobilyÂch k bydlenõÂ, pokud
tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor
slouzÏõÂcõÂch k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k bydlenõÂ, vcÏetneÏ
naÂstavby nebo puÊdnõÂ vestavby, pokud se vyÂstavba
provaÂdõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a kolaudacÏnõÂ
rozhodnutõÂ nabude praÂvnõÂ moci nejdeÂle do cÏtyrÏ
let ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci stavebnõÂho povolenõÂ, nebo na dostavbu rozestaveÏneÂho bytoveÂho
domu, rodinneÂho domu nebo bytu, jejichzÏ vyÂstavba byla zahaÂjena prÏed 26. rÏõÂjnem 1995, pokud
kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nabude praÂvnõÂ moci nejpozdeÏji do konce roku 1999,
b) na koupi bytoveÂho domu, rodinneÂho domu nebo
bytu, ktereÂ byly noveÏ postaveny, dojde-li k uzavrÏenõÂ kupnõÂ smlouvy mezi stavebnõÂkem a kupujõÂcõÂm nejpozdeÏji do jednoho roku od praÂvnõÂ moci
kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ, za prÏedpokladu, zÏe na
jejich vyÂstavbu nebyl jizÏ poskytnut prÏõÂspeÏvek
nebo dotace podle tohoto narÏõÂzenõÂ,
c) na koupi a dostavbu rozestaveÏneÂho bytoveÂho domu,6a) rodinneÂho domu nebo bytu,6b) pokud se
vyÂstavba provaÂdõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nabude praÂvnõÂ moci nejdeÂle
do dvou let od uzavrÏenõÂ kupnõÂ smlouvy mezi stavebnõÂkem a kupujõÂcõÂm, za prÏedpokladu, zÏe na jejich vyÂstavbu nebyl jizÏ poskytnut prÏõÂspeÏvek nebo
dotace podle tohoto narÏõÂzenõÂ,
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d) ke splacenõÂ uÂveÏru sjednaneÂho po 1. lednu 1995
k uÂcÏeluÊm stanovenyÂm pod põÂsmenem a) na financovaÂnõÂ pocÏaÂtecÏnõÂho obdobõÂ stavby, nejdeÂle vsÏak do
praÂvnõÂ moci kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ, za podmõÂnky, zÏe na neÏj nebyl jizÏ poskytnut prÏõÂspeÏvek
nebo dotace podle tohoto narÏõÂzenõÂ.

nutõÂ bude vydaÂno nejdeÂle do cÏtyrÏ let ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci stavebnõÂho povolenõÂ, nebo na dostavbu
rozestaveÏneÂho bytoveÂho domu, rodinneÂho domu nebo
bytu, jejichzÏ vyÂstavba byla zahaÂjena prÏed 26. rÏõÂjnem
1995, pokud kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nabude praÂvnõÂ
moci nejpozdeÏji do konce roku 1999.ª.

(2) Jsou-li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), b) a c), muÊzÏe byÂt prÏõÂspeÏvek poskytnut i na
hypotecÏnõÂ uÂveÏr sjednanyÂ po 1. lednu 1995 prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ, a to i v prÏõÂpadeÏ, zÏe jõÂm
byl splacen uÂveÏr zajisÏteÏnyÂ zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti sjednanyÂ po 1. lednu 1995.

8. V § 4 odst. 5 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹V prÏõÂpadeÏ, zÏe jinaÂ osoba, na kterou prÏesÏlo nebo bylo
prÏevedeno vlastnictvõÂ bytoveÂho domu, rodinneÂho
domu nebo bytu, vcÏetneÏ staveb rozestaveÏnyÂch, splatila
puÊvodnõÂ uÂveÏr novyÂm hypotecÏnõÂm uÂveÏrem, dotace se
poskytne k noveÂmu hypotecÏnõÂmu uÂveÏru. SouhrnnaÂ
doba poskytovaÂnõÂ dotace vsÏak nesmõÂ prÏekrocÏit dobu 20 let.ª.

) § 27 põÂsm. j) zaÂkona CÏNR cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 89/1996 Sb.
6b
) § 27 põÂsm. k) zaÂkona CÏNR cÏ. 344/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 89/1996 Sb.ª.
6a

3. § 2 odst. 6 znõÂ:
¹(6) Dojde-li k prÏevodu nebo prÏechodu vlastnictvõÂ bytoveÂho domu, rodinneÂho domu nebo bytu,
vcÏetneÏ staveb rozestaveÏnyÂch, na jinou fyzickou osobu,
prÏõÂspeÏvek se poskytne nabyvateli, pokud soucÏasneÏ nabyvatel smluvneÏ prÏevezme zaÂvazek splaÂcenõÂ hypotecÏnõÂho uÂveÏru. V prÏõÂpadeÏ, zÏe nabyvatel splatil puÊvodnõÂ
hypotecÏnõÂ uÂveÏr novyÂm hypotecÏnõÂm uÂveÏrem, prÏõÂspeÏvek
se poskytne k noveÂmu hypotecÏnõÂmu uÂveÏru. SouhrnnaÂ
doba poskytovaÂnõÂ prÏõÂspeÏvku vsÏak nesmõÂ prÏekrocÏit
dobu 20 let.ª.
4. § 3 odst. 1 znõÂ:
¹(1) FyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm majõÂcõÂm
trvalyÂ pobyt nebo sõÂdlo na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
ktereÂ provaÂdeÏjõÂ v raÂmci sveÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti vyÂstavbu bytovyÂch domuÊ, rodinnyÂch domuÊ nebo bytuÊ
financovanou zcela nebo zcÏaÂsti z hypotecÏnõÂch uÂveÏruÊ,
lze poskytnout dotace.ª.
5. § 3 odst. 2 znõÂ:
¹(2) Dotace za uplynulyÂ meÏsõÂc se prÏevaÂdõÂ praÂvnickeÂ osobeÏ do konce naÂsledujõÂcõÂho meÏsõÂce.ª.
6. V § 3 odst. 3 se na konci prÏipojuje tato veÏta:
¹ZÏaÂdost musõÂ byÂt prÏedlozÏena hypotecÏnõÂ bance nejpozdeÏji do cÏtyrÏ let od ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ hypotecÏnõÂho
uÂveÏru.ª.
7. § 4 odst. 1 znõÂ:
¹(1) Dotace muÊzÏe byÂt poskytovaÂna od pocÏaÂtku
splaÂcenõÂ hypotecÏnõÂho uÂveÏru za podmõÂnky, zÏe hypotecÏnõÂ
uÂveÏr bude pouzÏit na vyÂstavbu bytoveÂho domu, rodinneÂho domu, bytu nebo na zmeÏnu stavby, kterou vznikne novyÂ byt z prostor nezpuÊsobilyÂch k bydlenõÂ, pokud
tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor
slouzÏõÂcõÂch k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k bydlenõÂ, vcÏetneÏ naÂstavby nebo puÊdnõÂ vestavby, pokud se vyÂstavba provaÂdõÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a kolaudacÏnõÂ rozhod-

9. § 5 odst. 2, 3 a 4 zneÏjõÂ:
¹(2) ProstrÏedky ve vyÂsÏi podle odstavce 1 rozdeÏlõÂ
Ministerstvo pro mõÂstnõÂ rozvoj (daÂle jen ¹ministerstvoª) mezi jednotliveÂ hypotecÏnõÂ banky. Podkladem
pro rozdeÏlenõÂ budou uÂdaje prÏedaneÂ hypotecÏnõÂmi bankami ministerstvu, tyÂkajõÂcõÂ se zÏaÂdostõÂ o dotaci k uÂveÏruÊm, u nichzÏ dosÏlo soucÏasneÏ do data prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ
k ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ a splneÏnõÂ vsÏech podmõÂnek pro uzavrÏenõÂ smlouvy o poskytovaÂnõÂ dotace. HypotecÏnõÂ banky
prÏedajõÂ uÂdaje vzÏdy do 15. rÏõÂjna beÏzÏneÂho roku.
(3) Ministerstvo stanovõÂ porÏadõÂ zÏaÂdostõÂ podle
a) data uzavrÏenõÂ smlouvy o hypotecÏnõÂm uÂveÏru,
b) data prÏevzetõÂ zÏaÂdosti o poskytnutõÂ dotace hypotecÏnõÂ bankou,
c) data prvnõÂ splaÂtky uÂveÏru po ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ
uÂveÏru
a prÏedaÂ jednotlivyÂm hypotecÏnõÂm bankaÂm prÏehled zÏaÂdostõÂ, ktereÂ byly z volnyÂch prostrÏedkuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu uspokojeny.
(4) Pokud z duÊvoduÊ na straneÏ klienta nebude
smlouva o poskytovaÂnõÂ dotace uzavrÏena nejpozdeÏji
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ vyÂzvy hypotecÏnõÂ banky
k uzavrÏenõÂ smlouvy, nebude mu dotace poskytnuta;
dotace vsÏak muÊzÏe byÂt klientovi prÏiznaÂna prÏi naÂsledujõÂcõÂm rozdeÏlenõÂ prostrÏedkuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu.ª.
10. § 5 se doplnÏuje odstavci 5 azÏ 8, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(5) HypotecÏnõÂ banka nemuÊzÏe uzavrÏõÂt smlouvu
o poskytovaÂnõÂ dotace bez prÏedchozõÂho souhlasu ministerstva.
(6) UzavrÏe-li hypotecÏnõÂ banka smlouvu o poskytnutõÂ dotace bez souhlasu ministerstva, je tato smlouva
neplatnaÂ.
(7) Dotace bude vyplaÂcena v rozsahu uvedeneÂm
ve smlouveÏ o poskytovaÂnõÂ dotace od doby, kdy hypotecÏnõÂ banka uzavrÏela smlouvu o poskytovaÂnõÂ dotace
s klientem.
(8) Klientovi hypotecÏnõÂ banky nevznikaÂ naÂrok na
vyÂplatu dotace za obdobõÂ, kdy splaÂcel uÂveÏr prÏed uza-

Strana 4836

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 70 / 1998

vrÏenõÂm smlouvy o poskytovaÂnõÂ dotace. RovneÏzÏ se nemeÏnõÂ puÊvodneÏ stanoveneÂ podmõÂnky pro splaÂcenõÂ
uÂveÏru.ª.
11. § 6 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 6
Rozsah prÏõÂspeÏvkuÊ a dotacõÂ
(1) PrÏõÂspeÏvek nebo dotace (daÂle jen ¹podporaª) se
zarucÏuje po celou dobu splaÂcenõÂ hypotecÏnõÂho uÂveÏru,
nejdeÂle vsÏak po dobu 20 let, nenõÂ-li stanoveno jinak.
(2) Podpora prÏipadajõÂcõÂ na meÏsõÂcÏnõÂ splaÂtku se poskytne ve vyÂsÏi, kteraÂ se stanovõÂ:
a) pro smlouvy o hypotecÏnõÂm uÂveÏru, pokud se cÏerpaÂ
hypotecÏnõÂ uÂveÏr v dobeÏ od 26. rÏõÂjna 1995 do
26. rÏõÂjna 1998, jako rozdõÂl mezi vyÂsÏõÂ splaÂtky prÏi
beÏzÏneÂm uÂroku a vyÂsÏõÂ splaÂtky prÏi uÂroku snõÂzÏeneÂm
o cÏtyrÏi procentnõÂ body; tato vyÂsÏe podpory se zarucÏuje do 26. rÏõÂjna 2000. ToteÂzÏ platõÂ pro uÂveÏry
uvedeneÂ v § 2 odst. 2,
b) pro smlouvy o hypotecÏnõÂm uÂveÏru, pokud se cÏerpaÂ
hypotecÏnõÂ uÂveÏr po 26. rÏõÂjnu 1998, jako rozdõÂl mezi
vyÂsÏõÂ splaÂtky prÏi beÏzÏneÂm uÂroku a vyÂsÏõÂ splaÂtky prÏi
uÂroku snõÂzÏeneÂm o procentnõÂ body, jejichzÏ pocÏet
zaÂvisõÂ na pruÊmeÏrneÂ sazbeÏ uÂroku z objemu uÂveÏruÊ
hypotecÏnõÂch bank poskytnutyÂch fyzickyÂm osobaÂm na zaÂkladeÏ noveÏ uzavrÏenyÂch smluv o hypotecÏnõÂm uÂveÏru podporovaneÂm podle tohoto narÏõÂzenõÂ
v prÏedchozõÂm roce. PruÊmeÏrnou sazbu uÂroku zverÏejnõÂ ministerstvo ve verÏejnyÂch informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch. UÂprava se provede vzÏdy k 1. uÂnoru prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku takto:
1. prÏi pruÊmeÏrneÂ sazbeÏ uÂroku 10 % a võÂce cÏtyrÏi
procentnõÂ body,
2. prÏi pruÊmeÏrneÂ sazbeÏ uÂroku nizÏsÏõÂ nezÏ 10 % a vysÏsÏõÂ nebo rovneÂ 9 % trÏi procentnõÂ body,
3. prÏi pruÊmeÏrneÂ sazbeÏ uÂroku nizÏsÏõÂ nezÏ 9 % a vysÏsÏõÂ
nebo rovneÂ 8 % dva procentnõÂ body,
4. prÏi pruÊmeÏrneÂ sazbeÏ uÂroku nizÏsÏõÂ nezÏ 8 % a vysÏsÏõÂ
nebo rovneÂ 7 % jeden procentnõÂ bod,
5. prÏi pruÊmeÏrneÂ sazbeÏ uÂroku nizÏsÏõÂ nezÏ 7 % se
podpora neposkytuje.
(3) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe splaÂtky podle odstavce 2 se
vychaÂzõÂ ze skutecÏneÂ doby splatnosti hypotecÏnõÂho
uÂveÏru; je-li doba jeho splatnosti delsÏõÂ nezÏ 20 let, vychaÂzõÂ se prÏi stanovenõÂ vyÂsÏe splaÂtky z doby splatnosti
20 let.
(4) VyÂsÏe podpory pro smlouvy podle odstavce 2
põÂsm. b) a po 25. rÏõÂjnu 2000 takeÂ pro smlouvy podle
odstavce 2 põÂsm. a) platõÂ vzÏdy na dobu platnosti uÂrokoveÂ sazby sjednaneÂ hypotecÏnõÂ bankou ve smlouveÏ
o uÂveÏru, nejdeÂle vsÏak na dobu peÏti let. Po uplynutõÂ
doby platnosti uÂrokoveÂ sazby hypotecÏnõÂ banky, nejdeÂle
po uplynutõÂ doby peÏti let, se vyÂsÏe podpory stanovõÂ
podle rozsahu podpory pro prÏõÂslusÏneÂ obdobõÂ podle odstavce 2 põÂsm. b).
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(5) ZaÂkladnou pro vyÂpocÏet vyÂsÏe podpory podle
odstavce 2 se rozumõÂ stav jistiny k datu ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ uÂveÏru.
(6) Podpora podle odstavce 2 se vztahuje na hypotecÏnõÂ uÂveÏr nebo jeho cÏaÂst, jehozÏ vyÂsÏe neprÏekrocÏõÂ:
a) 1,5 mil. KcÏ, je-li uÂveÏr poskytnut na vyÂstavbu nebo
koupi rodinneÂho domu s jednõÂm bytem,
b) 2 mil. KcÏ, je-li uÂveÏr poskytnut na vyÂstavbu nebo
koupi rodinneÂho domu se dveÏma byty,
c) 12 000 KcÏ na 1 m2 podlahoveÂ plochy bytu, nejvyÂsÏe
vsÏak 800 000 KcÏ na jeden byt v bytoveÂm nebo
rodinneÂm domeÏ s võÂce nezÏ dveÏma byty,
d) 12 000 KcÏ na 1 m2 podlahoveÂ plochy bytu, nejvyÂsÏe
vsÏak 800 000 KcÏ na jeden byt, pokud prÏõÂstavbou,
vestavbou, puÊdnõÂ naÂstavbou nebo stavebnõÂmi
uÂpravami podle § 2 odst. 1 põÂsm. a) vznikne novyÂ
byt s podlahovou plochou nejmeÂneÏ 40 m2.
(7) Limit stanovenyÂ podle odstavce 6 põÂsm. a)
azÏ c) se zvysÏuje o 200 000 KcÏ, bude-li hypotecÏnõÂ uÂveÏr
pouzÏit takeÂ na zakoupenõÂ pozemku k vyÂstavbeÏ. Limit
se zvysÏuje o tuto cÏaÂstku bez ohledu na pocÏet bytuÊ
v domeÏ.
(8) PrÏekracÏuje-li hypotecÏnõÂ uÂveÏr limit podle odstavce 6, prÏõÂpadneÏ limit podle odstavce 7, podpora se
na cÏaÂst uÂveÏru prÏesahujõÂcõÂ limity neposkytne.
(9) Objem uÂveÏruÊ poskytnutyÂch podle prÏedpisuÊ
o stavebnõÂm sporÏenõÂ se do limituÊ uvedenyÂch v odstavcõÂch 6 a 7 nezapocÏõÂtaÂvaÂ.
(10) Dojde-li k zaÂniku bytoveÂho domu, rodinneÂho domu nebo bytu, na jehozÏ porÏõÂzenõÂ byla podpora
poskytnuta, podpora se daÂle neposkytuje.ª.
12. Za § 6 se vklaÂdaÂ novyÂ § 6a, kteryÂ vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 6a
PozastavenõÂ podpory v dobeÏ jejõÂho poskytovaÂnõÂ
na zaÂkladeÏ smlouvy o poskytovaÂnõÂ podpory
prÏi prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ uÂveÏru
(1) PrÏerusÏenõÂm splaÂcenõÂ se pro uÂcÏely tohoto
narÏõÂzenõÂ rozumõÂ neuhrazenõÂ pravidelneÂ meÏsõÂcÏnõÂ splaÂtky
klientem ve sjednaneÂ vyÂsÏi a termõÂnu, a to bez prÏedchaÂzejõÂcõÂ dohody s hypotecÏnõÂ bankou.
(2) StaÂt nenese zvyÂsÏeneÂ naÂklady spojeneÂ s prÏerusÏenõÂm splaÂcenõÂ ze strany klienta ani se na jejich krytõÂ
nepodõÂlõÂ.
(3) PrÏi prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ se vyÂplata podpory
klientovi pozastavuje.
(4) Pokud doba prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ hypotecÏnõÂho
uÂveÏru klientem neprÏesaÂhne sÏest meÏsõÂcuÊ a dojde-li
k doplacenõÂ vsÏech splaÂtek za dobu prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ
a k usporÏaÂdaÂnõÂ smluvnõÂho vztahu s hypotecÏnõÂ bankou,
ze ktereÂho plyne, zÏe nedosÏlo ke zmeÏneÏ celkoveÂ doby
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splatnosti uÂveÏru sjednaneÂ v puÊvodnõÂ smlouveÏ o hypotecÏnõÂm uÂveÏru, vyÂplata podpory bude pokracÏovat ve
stejneÂm rozsahu. PozastavenaÂ podpora bude prÏevedena hypotecÏnõÂ bankou na uÂcÏet klienta za celou dobu
prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ bez uÂroku za dobu pozastavenõÂ
zaÂrovenÏ s vyÂplatou podpory ke splaÂtce, kterou klient
obnovil splaÂcenõÂ.
(5) Pokud doba prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ hypotecÏnõÂho
uÂveÏru klientem neprÏesaÂhne sÏest meÏsõÂcuÊ a dojde-li
k usporÏaÂdaÂnõÂ smluvnõÂho vztahu s hypotecÏnõÂ bankou
a klient opeÏt zacÏne splaÂcet hypotecÏnõÂ uÂveÏr, avsÏak nedojde k doplacenõÂ vsÏech splaÂtek, nebo pokud doba prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ prÏesaÂhne sÏest meÏsõÂcuÊ, postupuje hypotecÏnõÂ banka tak, zÏe vypocÏte zuÊstatek uÂveÏru k datu prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ hypotecÏnõÂho uÂveÏru a k tomuto zuÊstatku
stanovõÂ zbyÂvajõÂcõÂ pocÏet obdobõÂ pro vyÂplatu podpory,
nejvyÂsÏe vsÏak do 240 meÏsõÂcuÊ od prvnõÂ splaÂtky po sjednaneÂm ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ hypotecÏnõÂho uÂveÏru; pro toto
obdobõÂ vypocÏte vyÂsÏi podpory k pravidelneÂ splaÂtce.
(6) Podpora vypocÏtenaÂ podle odstavce 5 bude
daÂle poskytovaÂna po zbyÂvajõÂcõÂ dobu splaÂcenõÂ uÂveÏru,
nejdeÂle vsÏak do ukoncÏenõÂ 240. meÏsõÂce poskytovaÂnõÂ
podpory.
(7) Pokud klient, kteryÂ nabyl vlastnictvõÂ uÂveÏrovaneÂ nemovitosti deÏdeÏnõÂm, zacÏne plnit povinnosti
vyplyÂvajõÂcõÂ za smlouvy o hypotecÏnõÂm uÂveÏru ve zmeÏneÏneÂm rozsahu a dojde ke zmeÏneÏ doby splatnosti uÂveÏru
sjednaneÂ v puÊvodnõÂ smlouveÏ o hypotecÏnõÂm uÂveÏru,
postupuje se podle odstavcuÊ 3 a 5.
(8) K prvnõÂmu prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ muÊzÏe dojõÂt
v dobeÏ mezi prvnõÂ splaÂtkou po ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ uÂveÏru
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a uzavrÏenõÂm smlouvy o poskytovaÂnõÂ podpory. V tomto
prÏõÂpadeÏ se prÏihleÂdne k prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ ve smlouveÏ
o poskytovaÂnõÂ podpory a zaÂrovenÏ se prÏerusÏenõÂ splaÂcenõÂ
promõÂtne ve vyÂsÏi podpory vyplaÂceneÂ zpeÏtneÏ ke splaÂtkaÂm od ukoncÏenõÂ cÏerpaÂnõÂ uÂveÏru do uzavrÏenõÂ smlouvy
o poskytovaÂnõÂ podpory.
(9) V prÏõÂpadeÏ, zÏe splaÂcenõÂ uÂveÏru je prÏerusÏeno
v duÊsledku deÏdickeÂho rÏõÂzenõÂ, lze prodlouzÏit splatnost
uÂveÏru o dobu odpovõÂdajõÂcõÂ prÏerusÏenõÂ; pocÏet vyÂplat podpory nesmõÂ prÏekrocÏit 240.ª.
13. § 7 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 7
Vztahy mezi orgaÂny staÂtu a hypotecÏnõÂ bankou
(1) VyuÂcÏtovaÂnõÂ podpory prÏedklaÂdaÂ hypotecÏnõÂ
banka ministerstvu za uplynulyÂ meÏsõÂc v meÏsõÂci naÂsledujõÂcõÂm, a to v termõÂnu stanoveneÂm tõÂmto ministerstvem.
(2) NaÂlezÏitosti vyuÂcÏtovaÂnõÂ stanovõÂ ministerstvo.
(3) Ministerstvo poukaÂzÏe meÏsõÂcÏneÏ financÏnõÂ prostrÏedky hypotecÏnõÂ bance na zaÂkladeÏ prÏedlozÏeneÂho
vyuÂcÏtovaÂnõÂ.ª.
14. V § 8 odst. 2 se slovo ¹pokutuª nahrazuje
slovem ¹penaÂleª.
CÏl. II
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
1998, s vyÂjimkou cÏl. I bodu 13, kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. TosÏovskyÂ v. r.
Ministr pro mõÂstnõÂ rozvoj:
MVDr. CÏernyÂ v. r.
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71
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 8. brÏezna 1996 byla v Kuala Lumpur podepsaÂna Smlouva mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Malajsie o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 9. brÏezna 1998.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 29 odst. 2 dnem 9. brÏezna 1998.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ Smlouvy, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ,
lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
SM LOU VA
Ï
mezi vlaÂdou CeskeÂ republiky a vlaÂdou Malajsie
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda Malajsie,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu,
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ majõÂ bydlisÏteÏ cÏi sõÂdlo v jednom nebo obou smluvnõÂch staÂtech,
(rezidenti).
CÏ laÂ n e k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daneÏ z prÏõÂjmu
uklaÂdaneÂ jmeÂnem Malajsie a jmeÂnem CÏeskeÂ republiky
nebo jejich nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch
uÂrÏaduÊ, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje,
jsou:
a) v CÏeskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob; a
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª);
b) v Malajsii:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ;
(ii) doplnÏkovaÂ danÏ z prÏõÂjmuÊ, tj. rozvojovaÂ danÏ; a
(iii) danÏ z prÏõÂjmuÊ z teÏzÏby nafty;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹malajsijskaÂ danÏª).
3. Tato smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na ja-

keÂkoliv daneÏ z prÏõÂjmu stejneÂho nebo v zaÂsadeÏ podobneÂho druhu, ktereÂ budou uklaÂdaÂny po podpisu teÂto
smlouvy vedle soucÏasnyÂch danõÂ nebo mõÂsto nich. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ vesÏkereÂ
podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
CÏ laÂ n e k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. V teÂto smlouveÏ, pokud souvislost nevyzÏaduje
odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª oznacÏuje uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, na ktereÂm mohou byÂt podle cÏeskeÂho
zaÂkonodaÂrstvõÂ a v souladu s mezinaÂrodnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva CÏeskeÂ republiky;
b) vyÂraz ¹Malajsieª oznacÏuje uÂzemõÂ Federace Malajsie, vyÂsostneÂ vody Malajsie a morÏskeÂ dno a podlozÏõÂ
vyÂsostnyÂch vod a zahrnuje jakeÂkoli oblasti za hranicemi vyÂsostnyÂch vod Malajsie a morÏskeÂ dno
a podlozÏõÂ takoveÂ oblasti, kteraÂ byla nebo muÊzÏe
byÂt oznacÏena podle zaÂkonuÊ Malajsie a v souladu
s mezinaÂrodnõÂm praÂvem jako uÂzemõÂ, na neÏmzÏ mohou byÂt vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva Malajsie
tyÂkajõÂcõÂ se pruÊzkumu a vyuzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch
zdrojuÊ, at' zÏivyÂch nebo nezÏivyÂch;
c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle souvislosti CÏeskou republiku
a Malajsii;
d) vyÂraz ¹osobaª oznacÏuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob povazÏovanaÂ pro
danÏoveÂ uÂcÏely za osobu;
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e) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje jakeÂkoliv praÂvnickeÂ
osoby nebo jakeÂhokoliv nositele praÂv, povazÏovaneÂ
pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickeÂ osoby;
f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ podle
okolnostõÂ podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ
rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
g) vyÂraz ¹danÏª oznacÏuje podle souvislostõÂ malajsijskou danÏ nebo cÏeskou danÏ;
h) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) kazÏdou fyzickou osobu, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
(ii) kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ spolecÏnost,
sdruzÏenõÂ nebo jakeÂhokoliv jineÂho nositele
praÂv, zrÏõÂzeneÂ podle zaÂkonuÊ platnyÂch v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
i) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoliv dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ nebo letadlem,
ktereÂ jsou provozovaÂny podnikem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, pokud lod' nebo letadlo nejsou
provozovaÂny pouze mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
j) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky ministra financõÂ
CÏeskeÂ republiky nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce; a
(ii) v prÏõÂpadeÏ Malajsie ministra financõÂ nebo jeho
zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. KazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ nenõÂ jinak definovaÂn, bude
mõÂt pro aplikaci teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂva tohoto smluvnõÂho
staÂtu, ktereÂ upravuje daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem teÂto
smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ laÂ n e k 4
DanÏovyÂ domicil
1. VyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª
oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ
zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂsta vedenõÂ nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, bude jejõÂ
postavenõÂ urcÏeno v souladu s naÂsledujõÂcõÂmi pravidly:
a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt. JestlizÏe maÂ staÂlyÂ byt
v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem
v tom staÂteÏ, ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy (strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm staÂteÏ maÂ
tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ, nebo
jestlizÏe nemaÂ staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ, ve ktereÂm
se obvykle zdrzÏuje;
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c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je
rezidentem v tom staÂteÏ, jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem obou
staÂtuÊ nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle
ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch
staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ,
v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho vedenõÂ.
CÏ laÂ n e k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje pro uÂcÏely
teÂto smlouvy trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm
podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo zcÏaÂsti svoji cÏinnost.
2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ:
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu;
duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jineÂ
mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje vcÏetneÏ drÏeva
nebo jinyÂch lesnõÂch produktuÊ;
g) farmu nebo plantaÂzÏ;
h) stavenisÏteÏ nebo stavbu, montaÂzÏ, instalaci nebo dozor s tõÂm spojenyÂ, trvajõÂ-li deÂle nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª
nebude zahrnovat:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ
nebo vystavenõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
b) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ nebo vystavenõÂ;
c) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem zpracovaÂnõÂ jinyÂm podnikem;
d) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ
pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik;
e) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem reklamy, poskytovaÂnõÂ informacõÂ,
veÏdeckeÂho vyÂzkumu nebo podobnyÂch cÏinnostõÂ,
ktereÂ majõÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ
charakter.
4. Osoba jednajõÂcõÂ v jednom smluvnõÂm staÂteÏ na
uÂcÏet podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho se vztahuje odstavec 5 ± se
povazÏuje za staÂlou provozovnu v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ, jestlizÏe je v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ vybavena
plnou mocõÂ, kterou tam obvykle vyuzÏõÂvaÂ a kteraÂ jõÂ dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, pokud cÏin-
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nosti teÂto osoby nejsou omezeny na naÂkup zbozÏõÂ pro
podnik nebo jestlizÏe tato osoba udrzÏuje v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, ze ktereÂ
pravidelneÏ plnõÂ objednaÂvky jmeÂnem podniku.
5. NemaÂ se za to, zÏe podnik jednoho smluvnõÂho
staÂtu maÂ staÂlou provozovnu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ
jenom proto, zÏe vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ svoji
cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jakeÂhokoliv jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti.
AvsÏak pokud cÏinnost takoveÂho agenta je vykonaÂvaÂna
zcela nebo teÂmeÏrÏ zcela na uÂcÏet tohoto podniku, nebude
tento agent povazÏovaÂn za nezaÂvisleÂho agenta, pokud
transakce mezi tõÂmto agentem a podnikem neodpovõÂdajõÂ zaÂsadeÏ trzÏnõÂch cen.

vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna.
JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost vyÂsÏe uvedenyÂm
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.

6. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, ovlaÂdaÂ spolecÏnost nebo je
ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ nebo kteraÂ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
v tomto druheÂm staÂteÏ (at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto
spolecÏnosti staÂlou provozovnu druheÂ spolecÏnosti.

3. PrÏi vyÂpocÏtu ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje
odecÏõÂst naÂklady podniku vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh, ktereÂ by byly odecÏõÂtatelneÂ,
kdyby staÂlaÂ provozovna byla samostatnyÂm podnikem,
pokud je lze v rozumneÂ mõÂrÏe prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ,
at' vznikly ve staÂteÏ, v neÏmzÏ je tato staÂlaÂ provozovna
umõÂsteÏna, cÏi jinde.

CÏ laÂ n e k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku

4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ
stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku
jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, nic v odstavci 2 nevylucÏuje, aby
tento smluvnõÂ staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt zdaneÏny,
tõÂmto obvyklyÂm rozdeÏlenõÂm. PouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ ziskuÊ musõÂ byÂt vsÏak takovyÂ, aby vyÂsledek byl
v souladu se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto cÏlaÂnku.

1. PrÏõÂjmy plynoucõÂ rezidentu jednoho smluvnõÂho
staÂtu z nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹nemovityÂ majetekª je definovaÂn ve shodeÏ s praÂvem toho smluvnõÂho
staÂtu, v neÏmzÏ je tento majetek umõÂsteÏn. VyÂraz zahrnuje
v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ nemoviteÂho majetku,
zÏivyÂ a mrtvyÂ inventaÂrÏ uzÏõÂvanyÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ,
praÂva, pro kteraÂ platõÂ ustanovenõÂ obcÏanskeÂho praÂva
vztahujõÂcõÂ se na pozemky, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho
majetku a praÂva na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platby za
teÏzÏenõÂ nebo za prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek,
nalezisÏt' nafty nebo plynu, lomuÊ a jinyÂch mõÂst teÏzÏby
prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ vcÏetneÏ drÏeva nebo ostatnõÂch lesnõÂch
produktuÊ. LodeÏ, cÏluny a letadla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro prÏõÂjmy plynoucõÂ z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho
zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 platõÂ rovneÏzÏ pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku a pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho k vyÂkonu nezaÂvisleÂho
povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ n e k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu budou
podleÂhat zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik ne-

5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na
zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ se majõÂ prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ, se
pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ kazÏdyÂ rok
stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ cÏaÂsti prÏõÂjmu, o nichzÏ se
pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy,
nebudou ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.
CÏ laÂ n e k 8
LodnõÂ a leteckaÂ doprava
1. Zisky, ktereÂ vznikly podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ, budou podleÂhat zdaneÏnõÂ jen v tomto
smluvnõÂm staÂteÏ.
2. Odstavec 1 platõÂ takeÂ pro podõÂly na zisku z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel, ktereÂ vznikly rezidentu
jednoho smluvnõÂho staÂtu z uÂcÏasti na poolu, na spolecÏneÂm podniku nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ agenturÏe.
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CÏ laÂ n e k 9
SdruzÏeneÂ podniky

JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu nebo
b) tyteÂzÏ osoby se prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na
rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku jednoho
smluvnõÂho staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho
staÂtu
a jestlizÏe v teÏchto prÏõÂpadech jsou oba podniky ve svyÂch
obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ dohodly nebo jim byly ulozÏeny a ktereÂ se
lisÏõÂ od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi podniky
nezaÂvislyÂmi, mohou jakeÂkoliv zisky, ktereÂ by, nebyÂt
teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ,
ale vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly,
byÂt zahrnuty do ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ
je vyplaÂcõÂ, rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
tohoto staÂtu, avsÏak danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne
10 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend.
3. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v Malajsii, rezidentu CÏeskeÂ republiky, kteryÂ je
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem dividend, jsou osvobozeny od
jakeÂkoliv daneÏ v Malajsii, kteraÂ se uklaÂdaÂ z dividend
vedle daneÏ uklaÂdaneÂ z prÏõÂjmuÊ spolecÏnosti. Tento odstavec se nedotkne ustanovenõÂ malajsijskyÂch zaÂkonuÊ,
podle kteryÂch danÏ z dividend vyplaÂcenyÂch spolecÏnostõÂ,
kteraÂ je rezidentem Malajsie, z nichzÏ byla nebo meÏla
byÂt malajsijskaÂ danÏ odecÏtena, muÊzÏe byÂt upravena s odkazem na sazbu daneÏ prÏõÂslusÏneÂ malajsijskeÂmu roku,
v neÏmzÏ se vymeÏrÏuje danÏ, naÂsledujõÂcõÂmu ihned po roce,
v neÏmzÏ byly dividendy vyplaceny.
4. VyÂraz ¹dividendyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku
oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ nebo jinyÂch praÂv ± s vyÂjimkou
pohledaÂvek ± s podõÂlem na zisku, jakozÏ i prÏõÂjmy z jinyÂch praÂv na spolecÏnosti, ktereÂ jsou podrobeny stejneÂmu zdaneÏnõÂ jako prÏõÂjmy z akciõÂ podle danÏovyÂch
prÏedpisuÊ staÂtu, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk,
rezidentem.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 2 a 3 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ
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dividendy, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna,
nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ a jestlizÏe uÂcÏast, pro kterou se
dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k tomuto povolaÂnõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ
se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 15 podle
toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
6. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, dosahuje zisky nebo prÏõÂjmy z druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nemuÊzÏe tento druhyÂ staÂt zdanit
dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, ledazÏe tyto dividendy
jsou vyplaÂceny rezidentu tohoto druheÂho staÂtu nebo zÏe
uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ
vaÂzÏe ke staÂleÂ provozovneÏ, kteraÂ je umõÂsteÏna v tomto
druheÂm staÂteÏ, ani podrobit nerozdeÏleneÂ zisky spolecÏnosti dani z nerozdeÏlenyÂch ziskuÊ spolecÏnosti, i kdyzÏ
vyplaÂceneÂ dividendy nebo nerozdeÏleneÂ zisky pozuÊstaÂvajõÂ zcela nebo zcÏaÂsti ze ziskuÊ nebo z prÏõÂjmuÊ docõÂlenyÂch v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 1
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ
a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. AvsÏak takoveÂ uÂroky mohou byÂt zdaneÏny rovneÏzÏ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, ale pokud prÏõÂjemce je
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 12 procent hrubeÂ cÏaÂstky uÂrokuÊ.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 2 uÂroky,
jejichzÏ skutecÏnyÂm vlastnõÂkem je rezident CÏeskeÂ republiky, budou vynÏaty ze zdaneÏnõÂ v Malajsii, pokud
puÊjcÏka nebo jinyÂ dluh, v jejichzÏ souvislosti jsou uÂroky
placeny, je schvaÂlenou puÊjcÏkou definovanou podle
sekce 2 (1) malajsijskeÂho ZaÂkona o dani z prÏõÂjmu z roku 1967.
4. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 3 bude
vlaÂda jednoho smluvnõÂho staÂtu osvobozena od daneÏ ve
druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ z uÂrokuÊ zõÂskaÂvanyÂch touto
vlaÂdou z tohoto druheÂho staÂtu. Pro uÂcÏely tohoto odstavce vyÂraz ¹vlaÂdaª:
a) znamenaÂ v prÏõÂpadeÏ Malajsie vlaÂdu Malajsie a zahrnuje:
(i) vlaÂdy staÂtuÊ;
(ii) mõÂstnõÂ uÂrÏady;
(iii) Banku Negara Malajsie;
(iv) takoveÂ instituce, jejichzÏ kapitaÂl zcela vlastnõÂ
vlaÂda Malajsie nebo vlaÂdy staÂtuÊ nebo mõÂstnõÂ
uÂrÏady, na nichzÏ se prÏõÂlezÏitostneÏ dohodnou
prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ;
b) znamenaÂ v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky vlaÂdu CÏeskeÂ
republiky a zahrnuje:
(i) vlaÂdy staÂtuÊ;
(ii) mõÂstnõÂ uÂrÏady;
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(iii) CÏeskou naÂrodnõÂ banku;
(iv) takoveÂ instituce, jejichzÏ kapitaÂl zcela vlastnõÂ
vlaÂda CÏeskeÂ republiky nebo vlaÂdy staÂtuÊ nebo
mõÂstnõÂ uÂrÏady, na nichzÏ se prÏõÂlezÏitostneÏ dohodnou prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ.
5. VyÂraz ¹uÂrokyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu, zajisÏteÏnyÂch cÏi nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo majõÂcõÂch cÏi nemajõÂcõÂch dolozÏku o uÂcÏasti na
zisku dluzÏnõÂka, a zvlaÂsÏteÏ prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch
papõÂruÊ a prÏõÂjmy z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ.
6. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 2 a 3 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou nebo
obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny
nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ a jestlizÏe pohledaÂvka, ze ktereÂ
jsou uÂroky placeny, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k tomuto povolaÂnõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ
se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 15 podle
toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
7. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm, nizÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo rezident tohoto staÂtu.
Pokud vsÏak plaÂtce uÂrokuÊ, at' je rezidentem neÏktereÂho
smluvnõÂho staÂtu, nebo ne, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou
provozovnu, v jejõÂzÏ souvislosti dosÏlo k zadluzÏenõÂ, z neÏhozÏ jsou uÂroky placeny, a tyto uÂroky jdou k tõÂzÏi takoveÂ
staÂleÂ provozovny, maÂ se za to, zÏe zdroj uÂrokuÊ je ve
staÂteÏ, v neÏmzÏ je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna.
8. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem uÂrokuÊ nebo ktereÂ jeden i druhyÂ udrzÏuje
s dalsÏõÂ osobou, z jakeÂhokoliv duÊvodu cÏaÂstku, kterou
by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby
nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka
platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 1 2
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky majõÂcõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. TakoveÂ licencÏnõÂ poplatky vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich
zdroj, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak
je-li prÏõÂjemce skutecÏnyÂm vlastnõÂkem licencÏnõÂch poplatkuÊ, cÏaÂstka daneÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne 12 procent hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ

jako naÂhrada za uzÏitõÂ nebo praÂvo na uzÏitõÂ jakeÂhokoli
patentu, ochranneÂ znaÂmky, naÂvrhu nebo modelu,
plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu nebo
jakeÂhokoli autorskeÂho praÂva k veÏdeckeÂmu dõÂlu nebo
za uzÏitõÂ nebo praÂvo na uzÏitõÂ pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo za informace, ktereÂ
se vztahujõÂ na zkusÏenosti nabyteÂ v oblasti pruÊmysloveÂ,
obchodnõÂ nebo veÏdeckeÂ, a jakeÂhokoliv autorskeÂho
praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu a umeÏleckeÂmu.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ poplatky
zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, ktereÂ
daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ vaÂzÏou
k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k tomuto povolaÂnõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 15 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj
ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento smluvnõÂ staÂt
saÂm, nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo rezident tohoto staÂtu. Pokud vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je
rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo ne, maÂ ve
smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ
vznikla povinnost platit licencÏnõÂ poplatky, a tyto licencÏnõÂ poplatky jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny,
maÂ se za to, zÏe tyto licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se
vztahujõÂ k uzÏitõÂ, praÂvu nebo informaci, pro neÏzÏ jsou
placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo ktereÂ
jeden i druhyÂ udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, z jakeÂhokoliv duÊvodu cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ
zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude
v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
7. LicencÏnõÂ poplatky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident CÏeskeÂ
republiky a ktereÂ jakozÏto platby za pronaÂjem filmuÊ
v Malajsii podleÂhajõÂ poplatku za pronaÂjem kinematografickyÂch filmuÊ, nebudou prÏedmeÏtem malajsijskeÂ
daneÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Poplatky za technickeÂ sluzÏby
1. Poplatky za technickeÂ sluzÏby, ktereÂ majõÂ zdroj
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, jenzÏ je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, a tyto poplatky podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
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smluvnõÂm staÂteÏ sazbou neprÏesahujõÂcõÂ 10 procent hrubeÂ
cÏaÂstky poplatkuÊ za technickeÂ sluzÏby.
2. VyÂraz ¹poplatky za technickeÂ sluzÏbyª pouzÏityÂ
v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu ktereÂkoliv osobeÏ, jineÂ nezÏ zameÏstnanci osoby vyplaÂcejõÂcõÂ
poplatky, v souvislosti se sluzÏbami technickeÂ, rÏõÂdicõÂ
nebo poradenskeÂ povahy.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk poplatkuÊ za technickeÂ
sluzÏby, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ
poplatky za technickeÂ sluzÏby zdroj, pruÊmyslovou nebo
obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny,
kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ a jestlizÏe
tyto poplatky za technickeÂ sluzÏby se skutecÏneÏ vaÂzÏou
k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k tomuto povolaÂnõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 15 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
4. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe poplatky za technickeÂ
sluzÏby majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem
je tento smluvnõÂ staÂt saÂm, nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ
uÂrÏad nebo rezident tohoto staÂtu. Pokud vsÏak plaÂtce
poplatkuÊ za technickeÂ sluzÏby, at' je rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo ne, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ
staÂlou provozovnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost
platit poplatky za technickeÂ sluzÏby, a tyto poplatky za
technickeÂ sluzÏby jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny,
maÂ se za to, zÏe tyto poplatky za technickeÂ sluzÏby majõÂ
zdroj v tom staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna.
5. JestlizÏe cÏaÂstka poplatkuÊ za technickeÂ sluzÏby
prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch
mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo ktereÂ jeden
i druhyÂ udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, z jakeÂhokoliv duÊvodu
cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ
se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude
v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 1 4
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. Zisky ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku definovaneÂho v cÏlaÂnku 6 odst. 2 mohou byÂt zdaneÏny v tom
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je takovyÂ nemovityÂ majetek
umõÂsteÏn.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je
cÏaÂstõÂ aktiv staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho
smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo moviteÂho majetku, jenzÏ maÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu nezaÂvisleÂho
povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ ziskuÊ docõÂlenyÂch ze zcizenõÂ takoveÂ
staÂleÂ provozovny (samotneÂ nebo spolu s celyÂm podni-
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kem), mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
Zisky ze zcizenõÂ lodõÂ nebo letadel provozovanyÂch podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ a moviteÂho majetku, kteryÂ slouzÏõÂ k provozu
teÏchto lodõÂ nebo letadel, mohou vsÏak byÂt zdaneÏny jen
ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je podnik rezidentem.
3. Zisky ze zcizenõÂ jakeÂhokoliv majetku nebo
aktiv jineÂho, nezÏ kteryÂ je uveden v odstavcõÂch 1 a 2,
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je
zcizitel rezidentem.
CÏ l aÂ ne k 1 5
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
pobõÂraÂ ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jineÂ nezaÂvisleÂ
cÏinnosti podobneÂho charakteru, budou zdaneÏny jen
v tomto staÂteÏ. Pokud je vsÏak nezaÂvislaÂ cÏinnost vykonaÂvaÂna ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt takoveÂ
prÏõÂjmy zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ za naÂsledujõÂcõÂch
okolnostõÂ:
a) pokud je jeho pobyt v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ roven nebo prÏesahuje v uÂhrnu
183 dny v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce; nebo
b) pokud odmeÏny za jeho sluzÏby ve druheÂm staÂteÏ
jsou bud' pobõÂraneÂ od rezidentuÊ tohoto staÂtu, nebo
jdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovny, kterou maÂ osoba, jezÏ
nenõÂ rezidentem tohoto staÂtu, v tomto staÂteÏ, a ktereÂ
v obou prÏõÂpadech prÏesahujõÂ 4000 USD v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce, bez ohledu na to, zÏe jeho
pobyt v tomto staÂteÏ po jedno nebo võÂce obdobõÂ
neprÏesahuje v uÂhrnu 183 dny v tomto kalendaÂrÏnõÂm
roce.
2. VyÂraz ¹svobodnaÂ povolaÂnõÂª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ
nezaÂvisleÂ cÏinnosti veÏdeckeÂ, literaÂrnõÂ, umeÏleckeÂ, vychovatelskeÂ nebo ucÏitelskeÂ, jakozÏ i nezaÂvisleÂ cÏinnosti leÂkarÏuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ, dentistuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.
CÏ l aÂ ne k 1 6
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu placeneÂho zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ
cÏlaÂnkuÊ 17, 19 a 20 zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud
zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ. Je-li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou byÂt
odmeÏny prÏijateÂ za neÏ zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, budou bez ohledu na ustanovenõÂ
odstavce 1 zdaneÏny 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 prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce, a
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b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za
zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem v druheÂm
staÂteÏ, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovny, kterou maÂ
zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.
3. NehledeÏ na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku, mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi nebo letadla
provozovaneÂho v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu zdaneÏny v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 7
TantieÂmy
TantieÂmy a podobneÂ platy, jezÏ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ rady spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 8
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂrajõÂ na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ
umeÏlci, jako divadelnõÂ, filmovõÂ, rozhlasovõÂ nebo televiznõÂ umeÏlci a hudebnõÂci, nebo sportovci z takovyÂchto
osobneÏ vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ, mohou byÂt bez ohledu
na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15 a 16 zdaneÏny ve smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm jsou tyto cÏinnosti vykonaÂvaÂny.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z umeÏleckyÂch nebo sportovnõÂch
cÏinnostõÂ, ktereÂ osobneÏ vykonaÂvaÂ umeÏlec nebo sportovec, neplynou tomuto umeÏlci nebo sportovci sameÂmu,
nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu
na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7, 15 a 16 zdaneÏny ve smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm umeÏlec nebo sportovec vykonaÂvaÂ sveÂ
cÏinnosti.
3. PrÏõÂjmy pobõÂraneÂ z cÏinnostõÂ definovanyÂch v odstavci 1, vykonaÂvanyÂch v raÂmci kulturnõÂ vyÂmeÏny mezi
vlaÂdami obou staÂtuÊ budou bez ohledu na ustanovenõÂ
odstavcuÊ 1 a 2 osvobozeny od zdaneÏnõÂ ve smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm jsou tyto cÏinnosti vykonaÂvaÂny.
CÏ l aÂ ne k 1 9
VerÏejneÂ funkce
1. (a) OdmeÏny jineÂ nezÏ penze vyplaÂceneÂ jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm
uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu
fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto staÂtu nebo nizÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu uÂtvaru
nebo mõÂstnõÂmu uÂrÏadu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
pouze v tomto staÂteÏ.
(b) TakoveÂ odmeÏny vsÏak budou zdaneÏny pouze
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe sluzÏby
jsou prokazovaÂny v tomto druheÂm staÂteÏ
a prÏõÂjemce, kteryÂ je rezidentem tohoto druheÂho staÂtu:
(i) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto druheÂho
staÂtu, nebo

(ii) se nestal rezidentem tohoto druheÂho
staÂtu jen z duÊvodu poskytovaÂnõÂ teÏchto
sluzÏeb.
2. JakeÂkoliv penze vyplaÂceneÂ jednõÂm smluvnõÂm
staÂtem, nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu bud' prÏõÂmo, nebo z fonduÊ, ktereÂ zrÏõÂdily, fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ tomuto staÂtu,
nizÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu uÂrÏadu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
3. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 17 a 20 se pouzÏijõÂ na
odmeÏny nebo penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti
s jakoukoliv pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ
provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm
spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu.
CÏ l aÂ ne k 2 0
Penze a renty
1. JakeÂkoliv penze a jineÂ podobneÂ platy za prÏedchozõÂ zameÏstnaÂnõÂ nebo jakaÂkoliv renta majõÂcõÂ zdroj
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂcenaÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu podleÂhaÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 19 odst. 2 zdaneÏnõÂ pouze v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹rentaª oznacÏuje stanoveneÂ cÏaÂstky vyplaÂceneÂ opakovaneÏ v urcÏenyÂch termõÂnech po dobu zÏivota nebo beÏhem prÏesneÏ urcÏeneÂho nebo urcÏitelneÂho
cÏasoveÂho obdobõÂ na zaÂkladeÏ zaÂvazku uskutecÏnit toto
plneÏnõÂ naÂhradou za plneÏ odpovõÂdajõÂcõÂ hodnotu v peneÏzõÂch nebo peneÏzi ocenitelnou.
CÏ l aÂ ne k 2 1
Studenti a staÂzÏisteÂ
FyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem
do druheÂho smluvnõÂho staÂtu a kteraÂ se docÏasneÏ zdrzÏuje
v tomto druheÂm staÂteÏ pouze:
a) jako student na uÂrÏedneÏ uznaneÂ univerziteÏ, vysokeÂ
sÏkole, sÏkole nebo jineÂm podobneÂm uÂrÏedneÏ uznaneÂm vzdeÏlaÂvacõÂm uÂstavu v tomto druheÂm staÂteÏ;
b) jako obchodnõÂ nebo technickyÂ ucÏenÏ; nebo
c) jako prÏõÂjemce peneÏzÏnõÂch daruÊ, prÏõÂspeÏvkuÊ a preÂmiõÂ
obdrzÏenyÂch prÏedevsÏõÂm za uÂcÏelem studia, vyÂzkumu nebo vyÂcviku od vlaÂdy jednoho ze staÂtuÊ
nebo od veÏdeckyÂch, vzdeÏlaÂvacõÂch, cõÂrkevnõÂch a dobrocÏinnyÂch organizacõÂ nebo v raÂmci programu
technickeÂ pomoci, kteryÂ uzavrÏela vlaÂda jednoho
ze staÂtuÊ,
bude osvobozena od zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm staÂteÏ z:
(i) vsÏech uÂhrad poukaÂzanyÂch z ciziny za uÂcÏelem
jejõÂ nezbytneÂ vyÂzÏivy, vzdeÏlaÂvaÂnõÂ, studia, vyÂzkumu nebo vyÂcviku;
(ii) cÏaÂstky takoveÂho peneÏzÏnõÂho daru, prÏõÂspeÏvku
nebo preÂmie; a
(iii) jakeÂkoliv odmeÏny obdrzÏeneÂ z duÊvodu sluzÏeb
v tomto druheÂm staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe tyto
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sluzÏby jsou vykonaÂvaÂny v souvislosti s jejõÂm
studiem, vyÂzkumem nebo vyÂcvikem nebo
jsou nezbytneÂ pro uÂcÏely jejõÂ vyÂzÏivy a deÂlka
jejõÂho pobytu v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏesaÂhne 183 dny v zÏaÂdneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce.
CÏ l aÂ ne k 2 2
ProfesorÏi a vyÂzkumnõÂ pracovnõÂci
1. FyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu bezprostrÏedneÏ prÏed prÏõÂjezdem do druheÂho smluvnõÂho staÂtu a kteraÂ navsÏtõÂvõÂ tento druhyÂ staÂt
na pozvaÂnõÂ jakeÂkoliv univerzity, vysokeÂ sÏkoly nebo
jineÂho podobneÂho vzdeÏlaÂvacõÂho uÂstavu na obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ dva roky vyÂhradneÏ za uÂcÏelem vyÂuky nebo
vyÂzkumu nebo obojõÂho na takoveÂm vzdeÏlaÂvacõÂm
uÂstavu, bude osvobozena od zdaneÏnõÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ z jakyÂchkoliv odmeÏn za takovou vyÂuku nebo vyÂzkum, ktereÂ budou zdaneÏny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ.
2. Tento cÏlaÂnek se nepouzÏije na prÏõÂjmy z vyÂzkumu, jestlizÏe je takovyÂ vyÂzkum provaÂdeÏn prÏedevsÏõÂm
pro soukromyÂ prospeÏch urcÏiteÂ osoby nebo osob.
CÏ l aÂ ne k 2 3
PrÏõÂjmy vyÂslovneÏ neuvedeneÂ
PrÏõÂjmy rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu, ktereÂ
nejsou vyÂslovneÏ uvedeny v prÏedchozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto
smlouvy, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto smluvnõÂm
staÂteÏ, avsÏak jestlizÏe jsou tyto prÏõÂjmy pobõÂraÂny ze
zdrojuÊ ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt rovneÏzÏ
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 2 4
ZamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V souladu s malajsijskyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,
ktereÂ upravujõÂ zaÂpocÏet daneÏ splatneÂ v jineÂ zemi nezÏ
v Malajsii na danÏ v Malajsii, bude cÏeskaÂ danÏ splatnaÂ
na zaÂkladeÏ cÏeskyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a v souladu
s touto smlouvou rezidentem Malajsie z prÏõÂjmuÊ ze
zdrojuÊ v CÏeskeÂ republice zapocÏtena na danÏ Malajsie
splatnou z teÏchto prÏõÂjmuÊ. Pokud je takovyÂm prÏõÂjmem
dividenda placenaÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem
v CÏeskeÂ republice, spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem
v Malajsii a kteraÂ vlastnõÂ nejmeÂneÏ 15 procent podõÂluÊ
s hlasovacõÂm praÂvem na spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendu, prÏi zaÂpocÏtu se bude braÂt v uÂvahu cÏeskaÂ danÏ
splatnaÂ z prÏõÂjmuÊ spolecÏnosti, z nichzÏ je dividenda vyplaÂcena. ZaÂpocÏet vsÏak neprÏesaÂhne tu cÏaÂst malajsijskeÂ
daneÏ vypocÏõÂtaneÂ prÏed poskytnutõÂm zaÂpocÏtu, kteraÂ prÏõÂslusÏõÂ takoveÂmu prÏõÂjmu.
2. Pro uÂcÏely odstavce 1 se bude mõÂt za to, zÏe vyÂraz
¹cÏeskaÂ danÏ splatnaÂª zahrnuje jakoukoliv cÏaÂstku cÏeskeÂ
daneÏ, kteraÂ by podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a v souladu s touto smlouvou byla splatnaÂ z jakeÂhokoliv prÏõÂ-
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jmu plynoucõÂho ze zdrojuÊ v CÏeskeÂ republice, kdyby
tento prÏõÂjem nebyl cÏaÂstecÏneÏ nebo zcela osvobozen od
cÏeskeÂ daneÏ v duÊsledku:
(i) stimulacÏnõÂch zaÂkonuÊ na podporu ekonomickeÂho
rozvoje v CÏeskeÂ republice, pokud byly v uÂcÏinnosti
v den podpisu teÂto smlouvy a nebyly pozmeÏneÏny
od data podpisu teÂto smlouvy nebo dosÏlo pouze
k nepatrnyÂm zmeÏnaÂm, ktereÂ neovlivnily jejich
obecnyÂ charaker; nebo
(ii) jinyÂch ustanovenõÂ, kteraÂ mohou byÂt naÂsledneÏ zavedena v CÏeskeÂ republice jako zmeÏny nebo dodatky k teÏmto zaÂkonuÊm, pokud se prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ shodnou na tom, zÏe jde o opatrÏenõÂ
zaÂsadneÏ podobneÂho charakteru.
3. V prÏõÂpadeÏ rezidenta CÏeskeÂ republiky bude dvojõÂmu zdaneÏnõÂ zabraÂneÏno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ svyÂm rezidentuÊm zahrnout do zaÂkladu, ze ktereÂho se takoveÂ daneÏ
uklaÂdajõÂ, prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ
teÂto smlouvy takeÂ zdaneÏny v Malajsii, avsÏak povolõÂ
snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ vypocÏtenou z takoveÂho zaÂkladu
o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ v Malajsii. Pokud
je takovyÂm prÏõÂjmem dividenda placenaÂ spolecÏnostõÂ,
kteraÂ je rezidentem v Malajsii, spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem v CÏeskeÂ republice a kteraÂ vlastnõÂ nejmeÂneÏ
15 procent podõÂluÊ s hlasovacõÂm praÂvem na spolecÏnosti
vyplaÂcejõÂcõÂ dividendu, prÏi zaÂpocÏtu se bude braÂt v uÂvahu
malajsijskaÂ danÏ splatnaÂ z prÏõÂjmuÊ spolecÏnosti, z nichzÏ je
dividenda vyplaÂcena. CÏaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ,
vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ
prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy,
ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny v Malajsii.
4. Pro uÂcÏely odstavce 3 se bude mõÂt za to, zÏe vyÂraz
¹danÏ zaplacenaÂ v Malajsiiª zahrnuje malajsijskou danÏ,
kteraÂ by podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ Malajsie a v souladu
s touto smlouvou byla splatnaÂ:
a) z jakeÂhokoliv prÏõÂjmu plynoucõÂho ze zdrojuÊ v Malajsii, kdyby tento prÏõÂjem nebyl zdaneÏn snõÂzÏenou
sazbou nebo osvobozen od malajsijskeÂ daneÏ v duÊsledku:
(i) OddeÏlenõÂ 54A, 60A, 60B a Tabulky 7A malajsijskeÂho ZaÂkona o dani z prÏõÂjmu z roku 1967; nebo
(ii) stimulacÏnõÂch zaÂkonuÊ na podporu ekonomickeÂho rozvoje v Malajsii, pokud byly v uÂcÏinnosti v den podpisu teÂto smlouvy a nebyly
pozmeÏneÏny od data podpisu teÂto smlouvy
nebo dosÏlo pouze k nepatrnyÂm zmeÏnaÂm,
ktereÂ neovlivnily jejich obecnyÂ charakter;
nebo
(iii) jinyÂch ustanovenõÂ, kteraÂ mohou byÂt naÂsledneÏ
zavedena v Malajsii jako zmeÏny nebo dodatky k teÏmto zaÂkonuÊm, pokud se prÏõÂslusÏneÂ
uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ shodnou na tom, zÏe
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jde o opatrÏenõÂ zaÂsadneÏ podobneÂho charakteru;
b) z uÂrokuÊ, na neÏzÏ se vztahuje cÏlaÂnek 11 odst. 3,
pokud tyto uÂroky nebyly osvobozeny od malajsijskeÂ daneÏ v souladu s tõÂmto odstavcem.

za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad vyrÏesÏil vzaÂjemnou dohodou s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho
staÂtu tak, aby se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ ve shodeÏ
s touto smlouvou.

5. Pokud licencÏnõÂ poplatky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident
CÏeskeÂ republiky, podleÂhajõÂ v Malajsii jakozÏto naÂjemneÂ
za filmy poplatku z pronaÂjmu kinematografickyÂch
filmuÊ, bude tento poplatek pro uÂcÏely odstavce 3 povazÏovaÂn za malajsijskou danÏ.

3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit vyrÏesÏit vzaÂjemnou dohodou obtõÂzÏe nebo pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo aplikaci teÂto smlouvy. Mohou takeÂ spolu konzultovat zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ u prÏõÂpaduÊ, o kteryÂch tato
smlouva nepojednaÂvaÂ.

CÏ l aÂ ne k 2 5
ZaÂsada rovneÂho naklaÂdaÂnõÂ

4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ.

1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou
jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt za stejnyÂch podmõÂnek podrobeni staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho
staÂtu.
2. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, kterou maÂ podnik
jednoho smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
nebude v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ
podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ tuteÂzÏ
cÏinnost.
Toto ustanovenõÂ nebude vyklaÂdaÂno jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal rezidentuÊm druheÂho smluvnõÂho staÂtu osobnõÂ uÂlevy, sraÂzÏky a snõÂzÏenõÂ
daneÏ z duÊvoduÊ osobnõÂho stavu nebo rodinnyÂch zaÂvazkuÊ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm vlastnõÂm rezidentuÊm.
3. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ
jmeÏnõÂ je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo kontrolovaÂno jednõÂm cÏi võÂce rezidenty druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebudou podrobeny v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm
jsou nebo mohou byÂt podrobeny ostatnõÂ podobneÂ podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
4. VyÂraz ¹zdaneÏnõÂª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku znamenaÂ daneÏ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva.
CÏ l aÂ ne k 2 6
Ï
ResÏenõÂ prÏõÂpaduÊ cestou dohody
1. JestlizÏe se rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho nebo obou smluvnõÂch
staÂtuÊ vedou nebo povedou u neÏj ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ
v souladu s touto smlouvou, muÊzÏe bez ohledu na
opravneÂ prostrÏedky, ktereÂ poskytuje praÂvo teÏchto
staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku

CÏ l aÂ ne k 2 7
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat informace nutneÂ pro aplikaci ustanovenõÂ teÂto
smlouvy nebo vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem teÂto smlouvy, zvlaÂsÏteÏ za uÂcÏelem prÏedchaÂzenõÂ nebo
zjisÏt'ovaÂnõÂ danÏovyÂch uÂnikuÊ nebo vyhyÂbaÂnõÂ se danõÂm,
jichzÏ se tyÂkaÂ tato smlouva. Informace takto vymeÏneÏneÂ
budou udrzÏovaÂny v tajnosti a mohou byÂt zprÏõÂstupneÏny
jen osobaÂm nebo uÂrÏaduÊm (vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch
uÂrÏaduÊ), ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm, vybõÂraÂnõÂm, vymaÂhaÂnõÂm nebo trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm nebo rozhodovaÂnõÂm
o opravnyÂch prostrÏedcõÂch ve veÏci danõÂ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ neÏktereÂmu ze smluvnõÂch staÂtuÊ povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala
praÂvnõÂ prÏedpisy nebo spraÂvnõÂ praxi tohoto nebo
druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
b) sdeÏlit informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v normaÂlnõÂm
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho smluvnõÂho
staÂtu;
c) sdeÏlit informace, ktereÂ by odhalily obchodnõÂ, pruÊmysloveÂ, hospodaÂrÏskeÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ
nebo obchodnõÂ postup nebo jejichzÏ sdeÏlenõÂ by
bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
CÏ l aÂ ne k 2 8
DiplomaticÏtõÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkajõÂ danÏovyÂch vyÂsad, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ diplomatickyÂm a konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂch dohod.
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CÏ l aÂ ne k 2 9
Vstup v platnost

1. Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci a ratifikacÏnõÂ listiny budou vymeÏneÏny v Praze co nejdrÏõÂve.
2. Smlouva nabude platnosti vyÂmeÏnou ratifikacÏnõÂch listin a jejõÂ ustanovenõÂ nabudou uÂcÏinnosti:
a) v Malajsii:
pokud jde o malajsijskou danÏ, za kazÏdyÂ rok,
v neÏmzÏ se provaÂdõÂ vymeÏrÏenõÂ daneÏ, pocÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna nebo pozdeÏji druheÂho kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ
v platnost;
b) v CÏeskeÂ republice:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje,
na cÏaÂstky pobõÂraneÂ od 1. ledna vcÏetneÏ, kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ
Smlouva vstoupõÂ v platnost;
(ii) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu, na daneÏ
uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok pocÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ
v platnost.
CÏ l aÂ ne k 3 0
VyÂpoveÏd'
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matickou cestou ve lhuÊteÏ nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed
koncem kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po
obdobõÂ peÏti let od data, kdy Smlouva vstoupila v platnost.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se Smlouva prÏestane uplatnÏovat:
(a) v CÏeskeÂ republice:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje,
na cÏaÂstky pobõÂraneÂ od 1. ledna vcÏetneÏ, kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ
byla daÂna vyÂpoveÏd';
(ii) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu na daneÏ
uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok pocÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
(b) v Malajsii:
pokud jde o malajsijskou danÏ, za kazÏdyÂ rok,
v neÏmzÏ se provaÂdõÂ vymeÏrÏenõÂ daneÏ, pocÏõÂnajõÂcõÂ
1. ledna nebo pozdeÏji druheÂho kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni svyÂmi vlaÂdami, podepsali tuto smlouvu.

Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude
vypoveÏzena neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem. KazÏdyÂ
smluvnõÂ staÂt muÊzÏe Smlouvu põÂsemneÏ vypoveÏdeÏt diplo-

DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v Kuala Lumpur
dne 8. brÏezna 1996 v cÏeskeÂm, malajsijskeÂm a anglickeÂm
jazyce, prÏicÏemzÏ vsÏechny trÏi texty majõÂ stejnou platnost.
V prÏõÂpadeÏ jakyÂchkoliv rozdõÂlnostõÂ vyÂkladu bude rozhodujõÂcõÂ anglickyÂ text.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu Malajsie:

Ing. Ivan HoteÏk v. r.

Tan Sri Dato Clifford F. Herbert v. r.
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