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102
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 20. dubna 1959 byla ve SÏtrasburku prÏijata EvropskaÂ dohoda
o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti pro uprchlõÂky.
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky byla dohoda podepsaÂna ve SÏtrasburku dne 9. brÏezna 1999.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 9 odst. 1 dne 20. dubna 1959. Pro CÏeskou republiku
vstoupila v platnost v souladu se zneÏnõÂm odstavce 2 teÂhozÏ cÏlaÂnku dne 10. dubna 1999.
CÏeskyÂ prÏeklad dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ dohody lze nahleÂdnout na Ministerstvu
zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu vnitra.
Â DO HO DA
E V ROPS KA
o zrusÏenõÂ võÂzoveÂ povinnosti pro uprchlõÂky
NõÂzÏe podepsaneÂ vlaÂdy,
jsouce cÏleny Rady Evropy;
s prÏaÂnõÂm usnadnit cestovaÂnõÂ uprchlõÂkuÊm pobyÂvajõÂcõÂm na jejich uÂzemõÂ;
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
1. UprchlõÂci legaÂlneÏ pobyÂvajõÂcõÂ na uÂzemõÂ smluvnõÂ
strany jsou za podmõÂnek stanovenyÂch v teÂto dohodeÏ
a za prÏedpokladu vzaÂjemnosti osvobozeni od võÂzoveÂ
povinnosti pro vstup na uÂzemõÂ nebo vycestovaÂnõÂ
z uÂzemõÂ jineÂ strany na kteryÂchkoliv staÂtnõÂch hranicõÂch,
za prÏedpokladu, zÏe:
a) jsou drzÏiteli platneÂho cestovnõÂho dokladu vydaÂ mluvou o praÂvnõÂm postavenõÂ
neÂho v souladu s U
uprchlõÂkuÊ z 28. cÏervence 1951 nebo Dohodou tyÂkajõÂcõÂ se vydaÂvaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu uprchlõÂkuÊm
z 15. rÏõÂjna 1946 orgaÂny smluvnõÂ strany, na jejõÂmzÏ
uÂzemõÂ legaÂlneÏ pobyÂvajõÂ;
b) jejich pobyt netrvaÂ deÂle nezÏ trÏi meÏsõÂce.
2. VõÂzum muÊzÏe byÂt pozÏadovaÂno pro pobyt delsÏõÂ
nezÏ trÏi meÏsõÂce nebo pro pobyt za uÂcÏelem vyÂdeÏlecÏneÂ
cÏinnosti na uÂzemõÂ jineÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 2
Pro uÂcÏely teÂto dohody maÂ pojem ¹uÂzemõÂª smluvnõÂ
strany vyÂznam vymezenyÂ touto stranou v prohlaÂsÏenõÂ
adresovaneÂm generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.
CÏ laÂ n e k 3
V rozsahu, kteryÂ jedna nebo võÂce smluvnõÂch stran
povazÏuje za nezbytnyÂ, mohou byÂt staÂtnõÂ hranice prÏekracÏovaÂny jen na urcÏenyÂch mõÂstech.

CÏ laÂ n e k 4
1. UstanovenõÂmi teÂto dohody nejsou dotcÏeny zaÂkony a prÏedpisy upravujõÂcõÂ pobyt cizincuÊ na uÂzemõÂ
ktereÂkoliv smluvnõÂ strany.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana si vyhrazuje praÂvo zakaÂzat osobaÂm, ktereÂ povazÏuje za nezÏaÂdoucõÂ, vstup na sveÂ
uÂzemõÂ nebo pobyt na neÏm.
CÏ l aÂ ne k 5
UprchlõÂci, kterÏõÂ vstoupõÂ na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany
na zaÂkladeÏ teÂto dohody, budou kdykoliv prÏijati zpeÏt na
uÂzemõÂ teÂ smluvnõÂ strany, jejõÂzÏ orgaÂny vydaly cestovnõÂ
doklad, na zaÂkladeÏ pouheÂ zÏaÂdosti prvneÏ uvedeneÂ
strany, s vyÂjimkou prÏõÂpadu, kdy tato strana povolõÂ
teÏmto osobaÂm, aby se usadily na jejõÂm uÂzemõÂ.
CÏ l aÂ ne k 6
Touto dohodou nejsou dotcÏena ustanovenõÂ zÏaÂdnyÂch vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ani dvoustrannyÂch cÏi mnohostrannyÂch smluv, uÂmluv nebo dohod,
ktereÂ jsou nebo v budoucnu vstoupõÂ v platnost a na
jejichzÏ zaÂkladeÏ jsou uplatnÏovaÂny prÏõÂzniveÏjsÏõÂ podmõÂnky
pro uprchlõÂky legaÂlneÏ pobyÂvajõÂcõÂ na uÂzemõÂ jedneÂ ze
smluvnõÂch stran, pokud jde o prÏekracÏovaÂnõÂ staÂtnõÂch
hranic.
CÏ l aÂ ne k 7
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana si vyhrazuje praÂvo odlozÏit vstup teÂto dohody v platnost nebo narÏõÂdit docÏasneÂ
pozastavenõÂ jejõÂho provaÂdeÏnõÂ z duÊvoduÊ verÏejneÂho porÏaÂdku, bezpecÏnosti nebo verÏejneÂho zdravõÂ, a to vuÊcÏi
vsÏem ostatnõÂm stranaÂm nebo neÏkteryÂm z nich, s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏlaÂnku 5. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady
Evropy bude okamzÏiteÏ informovaÂn o prÏijetõÂ takoveÂhoto opatrÏenõÂ a rovneÏzÏ o ukoncÏenõÂ jeho platnosti.
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2. SmluvnõÂ strana, kteraÂ vyuzÏije neÏktereÂ z mozÏnostõÂ uvedenyÂch v prÏedchaÂzejõÂcõÂm odstavci, muÊzÏe vyzÏadovat provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody od jineÂ strany pouze
tehdy, jestlizÏe ji sama vuÊcÏi teÂto straneÏ provaÂdõÂ.
CÏ l aÂ ne k 8
Tato dohoda je otevrÏena k podpisu cÏlenuÊm Rady
Evropy, kterÏõÂ se mohou staÂt jejõÂmi stranami bud':
a) podpisem bez vyÂhrady ratifikace, nebo
b) podpisem s vyÂhradou ratifikace s naÂslednou ratifikacõÂ.
RatifikacÏnõÂ listiny budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
CÏ l aÂ ne k 9
1. Dohoda vstoupõÂ v platnost jeden meÏsõÂc ode
dne, kdy trÏi cÏlenoveÂ Rady, v souladu s cÏlaÂnkem 8, podepõÂsÏõÂ dohodu bez vyÂhrady ratifikace nebo ji ratifikujõÂ.
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1946, aby prÏistoupila k teÂto dohodeÏ. Tento prÏõÂstup
vstoupõÂ v platnost jeden meÏsõÂc ode dne ulozÏenõÂ listiny
o prÏõÂstupu u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Rady Evropy.
CÏ laÂ ne k 11
GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk Rady Evropy oznaÂmõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm Rady a staÂtuÊm prÏistupujõÂcõÂm k teÂto dohodeÏ:
a) kazÏdyÂ podpis, spolu s prÏõÂpadnou vyÂhradou ratifikace, ulozÏenõÂ kazÏdeÂ ratifikacÏnõÂ listiny a datum
vstupu dohody v platnost;
b) ulozÏenõÂ kazÏdeÂ listiny o prÏõÂstupu v souladu s cÏlaÂnkem 10;
c) kazÏdeÂ oznaÂmenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ, ktereÂ obdrzÏõÂ
v souladu s cÏlaÂnky 2, 7 a 12, a datum, kdy oznaÂmenõÂ nebo prohlaÂsÏenõÂ vstupuje v platnost.
CÏ laÂ ne k 12

2. Pro ktereÂhokoliv dalsÏõÂho cÏlena Rady, kteryÂ naÂsledneÏ podepõÂsÏe dohodu bez vyÂhrady ratifikace nebo ji
ratifikuje, dohoda vstoupõÂ v platnost jeden meÏsõÂc ode
dne podpisu nebo ode dne ulozÏenõÂ ratifikacÏnõÂ listiny.

KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe ukoncÏit provaÂdeÏnõÂ
dohody trÏi meÏsõÂce po oznaÂmenõÂ teÂto skutecÏnosti generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Rady Evropy.

CÏ laÂ ne k 10

Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, majõÂce k tomuto
rÏaÂdneÂ zmocneÏnõÂ, podepsali tuto dohodu.

Po vstupu teÂto dohody v platnost muÊzÏe VyÂbor
ministruÊ Rady Evropy na zaÂkladeÏ jednomyslneÂho hlasovaÂnõÂ vyzvat kteroukoli vlaÂdu, kteraÂ nenõÂ cÏlenem
Rady a je stranou bud' UÂmluvy o praÂvnõÂm postavenõÂ
uprchlõÂkuÊ z 28. cÏervence 1951 nebo Dohody tyÂkajõÂcõÂ se
vydaÂvaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu uprchlõÂkuÊm z 15. rÏõÂjna

DaÂno ve SÏtrasburku dne 20. dubna 1959 v anglickeÂm a francouzskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ
stejnou platnost, v jednom vyhotovenõÂ, ktereÂ zuÊstane
ulozÏeno v archivu Rady Evropy. GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk
prÏedaÂ oveÏrÏeneÂ kopie signataÂrÏskyÂm vlaÂdaÂm.
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103
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 30. cÏervna 1997 byla v KyjeveÏ podepsaÂna Smlouva mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Ukrajiny o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru
danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 28 odst. 1 dne 20. dubna 1999 a jejõÂ ustanovenõÂ se
budou provaÂdeÏt v souladu se zneÏnõÂm odstavce 1 põÂsm. a) a b). Podle odstavce 2 teÂhozÏ cÏlaÂnku dnem, kdy se zacÏne
provaÂdeÏt tato smlouva, se ve vztazõÂch mezi CÏeskou republikou a Ukrajinou prÏestanou provaÂdeÏt:
Smlouva o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ prÏõÂjmu a majetku fyzickyÂch osob, podepsanaÂ v MisÏkovci dne 27. kveÏtna
1977, vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 30/1979 Sb.,
a
Smlouva o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ prÏõÂjmu a majetku praÂvnickyÂch osob, podepsanaÂ v UlaÂnbaÂtaru dne
19. kveÏtna 1978, vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 49/1979 Sb.
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 L OU VA
Ï
mezi vlaÂdou CeskeÂ republiky a vlaÂdou Ukrajiny
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru
danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda Ukrajiny,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu a z majetku a potvrzujõÂce jejich snahu rozvõÂjet
a prohlubovat vzaÂjemneÂ hospodaÂrÏskeÂ vztahy,
se dohodly takto:
CÏ l aÂ ne k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ majõÂ bydlisÏteÏ cÏi sõÂdlo v jednom nebo obou smluvnõÂch staÂtech
(rezidenti).
CÏ l aÂ ne k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daneÏ z prÏõÂjmu
a z majetku uklaÂdaneÂ jmeÂnem kazÏdeÂho ze smluvnõÂch
staÂtuÊ nebo jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch
uÂrÏaduÊ, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu a z majetku se povazÏujõÂ
vsÏechny daneÏ vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu, z celkoveÂho
majetku nebo z cÏaÂstõÂ prÏõÂjmu nebo majetku, vcÏetneÏ danõÂ
ze ziskuÊ ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho ma-

jetku, danõÂ z celkoveÂho objemu mezd cÏi platuÊ vyplaÂcenyÂch podniky a rovneÏzÏ danõÂ z prÏõÂruÊstku majetku.
3. DaneÏ, na ktereÂ se tato smlouva vztahuje, jsou:
a) v prÏõÂpadeÏ Ukrajiny:
(i) danÏ ze zisku podnikuÊ; a
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ obcÏanuÊ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹ukrajinskaÂ danÏª);
b) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(iii) danÏ z nemovitostõÂ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª).
4. Smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na jakeÂkoliv
daneÏ stejneÂho nebo v zaÂsadeÏ podobneÂho druhu, ktereÂ
budou uklaÂdaÂny po podpisu teÂto smlouvy vedle nebo
mõÂsto soucÏasnyÂch danõÂ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch
staÂtuÊ si vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ vesÏkereÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ
budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
CÏ l aÂ ne k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
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a) vyÂraz ¹Ukrajinaª oznacÏuje uÂzemõÂ Ukrajiny, jejõÂ
kontinentaÂlnõÂ sÏelf a jejõÂ vyÂlucÏnou (prÏõÂmorÏskou)
ekonomickou zoÂnu, vcÏetneÏ jakeÂkoli oblasti mimo
vyÂsostnyÂch vod Ukrajiny, kteraÂ je nebo muÊzÏe byÂt
v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem a podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ Ukrajiny oznacÏena jako oblast, kde
mohou byÂt vykonaÂvaÂna praÂva Ukrajiny, pokud jde
o morÏskeÂ dno a podlozÏõÂ a jejich prÏõÂrodnõÂ zdroje;
b) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª oznacÏuje uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, na ktereÂm jsou, podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem, vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva CÏeskeÂ republiky;
c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ, podle souvislosti, CÏeskou republiku nebo Ukrajinu;
d) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) kazÏdou fyzickou osobu, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
(ii) kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ spolecÏnost
nebo sdruzÏenõÂ zrÏõÂzeneÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
e) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
f) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje jakoukoliv praÂvnickou osobu nebo nositele praÂv povazÏovaneÂho pro
uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobou;
g) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ, podle
souvislosti, podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu a podnik provozovanyÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
h) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli
dopravu lodõÂ, cÏlunem, letadlem, silnicÏnõÂm nebo
zÏeleznicÏnõÂm vozidlem provozovanou podnikem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, vyjma prÏõÂpaduÊ, kdy je
lod', cÏlun, letadlo, silnicÏnõÂ nebo zÏeleznicÏnõÂ vozidlo
provozovaÂno pouze mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
i) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje v prÏõÂpadeÏ Ukrajiny Ministerstvo financõÂ Ukrajiny nebo jeho
zmocneÏneÂho zaÂstupce a v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky ministra financõÂ CÏeskeÂ republiky nebo jeho
zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. Pokud jde o provaÂdeÏnõÂ Smlouvy smluvnõÂm staÂtem, bude mõÂt kazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ v nõÂ nenõÂ definovaÂn,
takovyÂ vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, ktereÂ upravujõÂ daneÏ, na ktereÂ se
Smlouva vztahuje, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ l aÂ ne k 4
Rezident
1. VyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª
oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu podrobena
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v tomto staÂteÏ zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho
pobytu, mõÂsta vedenõÂ, mõÂsta registrace nebo jakeÂhokoli
jineÂho podobneÂho kriteÂria. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje zÏaÂdnou osobu, kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ
v tomto staÂteÏ pouze z duÊvodu prÏõÂjmu ze zdrojuÊ v tomto
staÂteÏ nebo majetku tam umõÂsteÏneÂho.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku rezidentem obou smluvnõÂch
staÂtuÊ, bude jejõÂ postavenõÂ urcÏeno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem toho
smluvnõÂho staÂtu, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt; jestlizÏe
maÂ staÂlyÂ byt v obou smluvnõÂch staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem toho smluvnõÂho staÂtu,
ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy
(strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm smluvnõÂm
staÂteÏ maÂ tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ, nebo jestlizÏe nemaÂ staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm smluvnõÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem toho
smluvnõÂho staÂtu, ve ktereÂm se obvykle zdrzÏuje;
c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou
smluvnõÂch staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem toho smluvnõÂho staÂtu,
jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem obou
smluvnõÂch 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 tohoto cÏlaÂnku rezidentem obou
smluvnõÂch staÂtuÊ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem toho
smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho vedenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje pro uÂcÏely
teÂto smlouvy trvaleÂ mõÂsto pro podnikaÂnõÂ, jehozÏ prostrÏednictvõÂm je zcela nebo zcÏaÂsti vykonaÂvaÂna cÏinnost
podniku.
2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ:
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu;
zarÏõÂzenõÂ nebo budovu ke zkoumaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch
zdrojuÊ;
g) duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jakeÂkoliv jineÂ mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje;
h) sklad nebo jineÂ zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂ k dodaÂvaÂnõÂ
zbozÏõÂ.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª rovneÏzÏ zahrnuje:
a) stavenisÏteÏ nebo stavbu, montaÂzÏ nebo instalacÏnõÂ
projekt nebo dozor s tõÂm spojenyÂ, avsÏak pouze
pokud trvaÂ takovaÂ stavba, projekt nebo dozor deÂle
nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ;
b) poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ poradenskyÂch nebo
manazÏerskyÂch sluzÏeb, podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracovnõÂkuÊ najatyÂch podnikem pro tento
uÂcÏel, avsÏak pouze pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru trvajõÂ na uÂzemõÂ druheÂho smluvnõÂho staÂtu
po jedno nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu trÏi
meÏsõÂce v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.
4. Bez ohledu na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª
nezahrnuje:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze za uÂcÏelem 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 mõÂsto pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje pouze
za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik;
e) trvaleÂ mõÂsto pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje pouze
za uÂcÏelem reklamy, poskytovaÂnõÂ informacõÂ, veÏdeckeÂho vyÂzkumu nebo podobnyÂch cÏinnostõÂ, ktereÂ
majõÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter;
f) trvaleÂ mõÂsto pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje pouze
k vyÂkonu jakeÂhokoliv spojenõÂ cÏinnostõÂ uvedenyÂch
v põÂsmenech a) azÏ e), pokud celkovaÂ cÏinnost trvaleÂho mõÂsta pro podnikaÂnõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto
spojenõÂ je prÏõÂpravneÂho nebo pomocneÂho charakteru.
5. JestlizÏe bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2
osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho se vztahuje odstavec 6 ± jednaÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ na uÂcÏet podniku a maÂ a obvykle pouzÏõÂvaÂ opraÂvneÏnõÂ, ktereÂ jõÂ dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, maÂ se za to,
zÏe tento podnik maÂ staÂlou provozovnu v tomto staÂteÏ ve
vztahu ke vsÏem cÏinnostem, ktereÂ tato osoba provaÂdõÂ
pro podnik, pokud cÏinnosti teÂto osoby nejsou omezeny na cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 4, ktereÂ, pokud
by byly vykonaÂvaÂny prostrÏednictvõÂm trvaleÂho mõÂsta
pro podnikaÂnõÂ, by nezaklaÂdaly z tohoto trvaleÂho mõÂsta
pro podnikaÂnõÂ staÂlou provozovnu podle ustanovenõÂ tohoto odstavce.
6. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu ve smluvnõÂm staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto staÂteÏ
vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jakeÂhokoliv jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ
rÏaÂdneÂ cÏinnosti.

7. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, ovlaÂdaÂ nebo je ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu
nebo kteraÂ v tomto druheÂm staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost (at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak),
neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto spolecÏnosti staÂlou
provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z nemoviteÂho majetku (vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ ze
zemeÏdeÏlstvõÂ nebo lesnictvõÂ) umõÂsteÏneÂho ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ takovyÂ vyÂznam,
jenzÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ 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,
pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ. LodeÏ, cÏluny, letadla, silnicÏnõÂ a zÏeleznicÏnõÂ vozidla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku platõÂ pro
prÏõÂjmy pobõÂraneÂ z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 tohoto cÏlaÂnku platõÂ
rovneÏzÏ pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podnikuÊ
a pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho k vykonaÂvaÂnõÂ nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ n e k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna.
JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost tõÂmto zpuÊsobem, mohou byÂt zisky podniku zdaneÏny v druheÂm
staÂteÏ, avsÏak pouze v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm je lze
prÏicÏõÂtat teÂto staÂleÂ provozovneÏ.
2. JestlizÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu vykonaÂvaÂ stoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, prÏisuzujõÂ se, s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 3 tohoto
cÏlaÂnku, 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.
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3. PrÏi vyÂpocÏtu ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje
odecÏõÂst naÂklady vynalozÏeneÂ na cõÂle sledovaneÂ staÂlou
provozovnou, vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch
spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch, at' vznikly ve
staÂteÏ, v neÏmzÏ je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde.
AvsÏak takovyÂ odpocÏet se nepovolõÂ u cÏaÂstek, pokud neÏjakeÂ budou, placenyÂch (jinak nezÏ proti proplacenõÂ skutecÏnyÂch vyÂdajuÊ) staÂlou provozovnou uÂstrÏedõÂ podniku
nebo jineÂ z jeho kancelaÂrÏõÂ ve formeÏ licencÏnõÂch poplatkuÊ
nebo jinyÂch podobnyÂch plateb jako naÂhrady za uzÏitõÂ
patentuÊ nebo jinyÂch praÂv nebo ve formeÏ provize za
zvlaÂsÏt' poskytnuteÂ sluzÏby nebo za rÏõÂdõÂcõÂ sluzÏby nebo,
vyjma prÏõÂpadu bankovnõÂho podniku, ve formeÏ uÂrokuÊ
z peneÏz puÊjcÏenyÂch staÂleÂ provozovneÏ. PodobneÏ se nezohlednõÂ prÏi stanovenõÂ ziskuÊ staÂleÂ provozovny cÏaÂstky
uÂcÏtovaneÂ (jinak nezÏ proti proplacenõÂ skutecÏnyÂch vyÂdajuÊ) staÂlou provozovnou uÂstrÏedõÂ podniku nebo jineÂ
z jeho kancelaÂrÏõÂ ve formeÏ licencÏnõÂch poplatkuÊ nebo
jinyÂch podobnyÂch plateb naÂhradou za uzÏitõÂ patentuÊ
nebo jinyÂch praÂv nebo ve formeÏ provize za zvlaÂsÏt' poskytnuteÂ sluzÏby nebo za rÏõÂdõÂcõÂ sluzÏby nebo, vyjma prÏõÂpadu bankovnõÂho podniku, ve formeÏ uÂrokuÊ z peneÏz
puÊjcÏenyÂch uÂstrÏedõÂ podniku nebo jineÂ z jeho kancelaÂrÏõÂ.
4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ v souladu
s jeho praÂvnõÂmi prÏedpisy obvykleÂ stanovit zisky, ktereÂ
majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, nic
v odstavci 2 tohoto cÏlaÂnku nevylucÏuje, aby tento
smluvnõÂ staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt zdaneÏny, tõÂmto
obvyklyÂm rozdeÏlenõÂm; pouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ musõÂ
byÂt vsÏak takovyÂ, aby vyÂsledek byl v souladu se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto cÏlaÂnku.
5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na
zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, se pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ
kazÏdyÂ rok stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ, o nichzÏ se
pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy,
nebudou ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.
CÏ laÂ n e k 8
MezinaÂrodnõÂ doprava
1. Zisky, ktereÂ plynou rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu z provozovaÂnõÂ lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, silnicÏnõÂch
nebo zÏeleznicÏnõÂch vozidel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ,
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
2. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku zahrnujõÂ:
a) prÏõÂjmy z pronaÂjmu lodõÂ nebo letadel bez posaÂdky a
b) zisky z pouzÏõÂvaÂnõÂ, uÂdrzÏby nebo pronaÂjmu kontejneruÊ (vcÏetneÏ prÏõÂveÏsuÊ a souvisejõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ pro
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prÏepravu kontejneruÊ) pouzÏõÂvanyÂch pro prÏepravu
zbozÏõÂ, pokud takovyÂ pronaÂjem nebo takoveÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ, uÂdrzÏba nebo pronaÂjem, podle toho, o jakyÂ
prÏõÂpad jde, je nahodilyÂ ve vztahu k provozovaÂnõÂ
lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku platõÂ takeÂ
pro zisky plynoucõÂ z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
CÏ laÂ n e k 9
SdruzÏeneÂ podniky
JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
b) tyteÂzÏ osoby se podõÂlejõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo 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 sjednaly nebo jim byly ulozÏeny a ktereÂ se
lisÏõÂ od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky, 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 jednoho smluvnõÂho staÂtu, rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je spolecÏnost, kteraÂ je
vyplaÂcõÂ, rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend je
rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne:
a) 5 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe skutecÏnyÂm vlastnõÂkem je spolecÏnost (jinaÂ nezÏ osobnõÂ
spolecÏnost), kteraÂ prÏõÂmo vlastnõÂ nejmeÂneÏ 25 procent majetku spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
b) 15 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch prÏõÂpadech.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace teÏchto omezenõÂ.
Tento odstavec se nedotyÂkaÂ zdaneÏnõÂ ziskuÊ spolecÏnosti,
z nichzÏ jsou dividendy vyplaÂceny.
3. VyÂraz ¹dividendyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku
oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ nebo jinyÂch praÂv, s vyÂjimkou
pohledaÂvek, s podõÂlem na zisku, jakozÏ i prÏõÂjmy z jinyÂch
praÂv na spolecÏnosti, ktereÂ jsou podrobeny stejneÂmu
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danÏoveÂmu rezÏimu jako prÏõÂjmy z akciõÂ podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ staÂtu, jehozÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk,
rezidentem.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, jehozÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze
staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe uÂcÏast, pro kterou
se dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ
provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ
se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 teÂto
smlouvy podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, 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 nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, 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 majõÂcõÂch zdroj 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. Tyto uÂroky vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk
uÂrokuÊ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ
takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 5 procent hrubeÂ cÏaÂstky
uÂrokuÊ.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace tohoto omezenõÂ.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 2 budou
uÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a pobõÂraneÂ
a skutecÏneÏ vlastneÏneÂ vlaÂdou druheÂho smluvnõÂho staÂtu,
vcÏetneÏ nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ a mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ tohoto staÂtu, centraÂlnõÂ bankou nebo jakoukoli financÏnõÂ
institucõÂ zcela vlastneÏnou touto vlaÂdou nebo uÂroky pobõÂraneÂ z puÊjcÏek garantovanyÂch touto vlaÂdou osvobozeny od zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ.
4. VyÂraz ¹uÂrokyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu, at' zajisÏteÏnyÂch cÏi nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo majõÂcõÂch cÏi nemajõÂcõÂch praÂvo uÂcÏasti na zisku
dluzÏnõÂka, a zvlaÂsÏteÏ prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ
a prÏõÂjmy z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ, vcÏetneÏ preÂmiõÂ a vyÂ-

her, ktereÂ se vaÂzÏou k teÏmto cennyÂm papõÂruÊm, obligacõÂm nebo dluhopisuÊm.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
ve ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny,
kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ
a jestlizÏe pohledaÂvka, ze ktereÂ jsou uÂroky placeny, se
skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 teÂto smlouvy podle toho,
o jakyÂ prÏõÂpad jde.
6. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm, nizÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo rezident tohoto staÂtu.
JestlizÏe vsÏak plaÂtce uÂrokuÊ, at' je nebo nenõÂ rezidentem
neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ
dosÏlo k zadluzÏenõÂ, z neÏhozÏ jsou uÂroky placeny, a tyto
uÂroky jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ
zaÂkladny, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto uÂroky majõÂ zdroj
v tom staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ
zaÂkladna umõÂsteÏna.
7. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje, v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem
nebo mezi obeÏma z nich a neÏjakou dalsÏõÂ osobou,
cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ
se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka plateb, kteraÂ ji prÏesahuje, bude
v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy 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. Tyto licencÏnõÂ poplatky vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ
zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ je rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 procent hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ.
PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob aplikace tohoto omezenõÂ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ
jako naÂhrada za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ jakeÂhokoliv autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu
nebo veÏdeckeÂmu (vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ
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a filmuÊ nebo nahraÂvek pro rozhlasoveÂ nebo televiznõÂ
vysõÂlaÂnõÂ), jakeÂhokoliv patentu, ochranneÂ znaÂmky, naÂvrhu nebo modelu, plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu nebo jakeÂhokoliv pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ nebo za informace
(know-how), ktereÂ se vztahujõÂ na zkusÏenosti nabyteÂ
v oblasti pruÊmysloveÂ, obchodnõÂ nebo veÏdeckeÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku se
nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu,
vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ
licencÏnõÂ poplatky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ
cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam
umõÂsteÏna, nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe
praÂvo nebo majetek, ktereÂ daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ
nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 teÂto smlouvy podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se
vztahujõÂ k uzÏitõÂ, praÂvu nebo informaci, za ktereÂ jsou
placeny, prÏesahuje, v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ mezi
plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo mezi obeÏma
z nich a neÏjakou dalsÏõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by byl
smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo
takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku
jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka plateb,
kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu,
s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
6. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj
ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm,
nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo rezident tohoto
staÂtu. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je
nebo nenõÂ rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ
ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost platit licencÏnõÂ poplatky, a tyto licencÏnõÂ poplatky jdou k tõÂzÏi
takoveÂ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ zaÂkladny, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. Zisky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku uvedeneÂho
v cÏlaÂnku 6 teÂto smlouvy, kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. Zisky ze zcizenõÂ podõÂluÊ na akcioveÂm kapitaÂlu
spolecÏnosti, jejõÂzÏ majetek pozuÊstaÂvaÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo hlavneÏ z nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho ve
smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto staÂteÏ.
3. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je
cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ
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podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, nebo moviteÂho majetku, kteryÂ patrÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou maÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ve
druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ za uÂcÏelem vykonaÂvaÂnõÂ nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ ziskuÊ ze zcizenõÂ takoveÂ staÂleÂ
provozovny (samotneÂ nebo spolu s celyÂm podnikem)
nebo takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.
4. Zisky ze zcizenõÂ lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, silnicÏnõÂch
nebo zÏeleznicÏnõÂch vozidel provozovanyÂch v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podnikem smluvnõÂho staÂtu nebo ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ
teÏchto lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, silnicÏnõÂch nebo zÏeleznicÏnõÂch
vozidel, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto smluvnõÂm staÂteÏ.
5. Zisky ze zcizenõÂ jakeÂhokoliv jineÂho majetku,
nezÏ kteryÂ je uveden v odstavcõÂch 1, 2, 3 a 4 tohoto
cÏlaÂnku, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ
je zcizitel rezidentem.
CÏ l aÂ ne k 1 4
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo z jinyÂch cÏinnostõÂ nezaÂvisleÂho charakteru, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen
v tomto staÂteÏ, vyjma naÂsledujõÂcõÂch prÏõÂpaduÊ, kdy takoveÂ
prÏõÂjmy mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve druheÂm staÂteÏ:
a) jestlizÏe maÂ tento rezident pravidelneÏ k dispozici ve
druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou zaÂkladnu za uÂcÏelem
vykonaÂvaÂnõÂ svyÂch cÏinnostõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ jen
takovaÂ cÏaÂst prÏõÂjmuÊ, jakou lze prÏicÏõÂst teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ, muÊzÏe byÂt zdaneÏna v tomto druheÂm staÂteÏ;
nebo
b) jestlizÏe jeho pobyt ve druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ prÏesahuje v uÂhrnu 183 dny v jakeÂmkoli
dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ jen
takovaÂ cÏaÂst prÏõÂjmuÊ, kteraÂ plyne z jeho cÏinnostõÂ
vykonaÂvanyÂch v tomto druheÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt
zdaneÏna v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Do pocÏõÂtaÂnõÂ obdobõÂ zmõÂneÏnyÂch v odstavci 1
põÂsm. b) se zahrnujõÂ naÂsledujõÂcõÂ dny:
a) vsÏechny dny fyzickeÂ prÏõÂtomnosti vcÏetneÏ dnõÂ prÏõÂjezduÊ a odjezduÊ a
b) dny straÂveneÂ mimo staÂt cÏinnosti, jako jsou soboty
a nedeÏle, naÂrodnõÂ svaÂtky, dovoleneÂ a sluzÏebnõÂ cesty
prÏõÂmo spojeneÂ s vykonaÂvaÂnõÂm cÏinnosti prÏõÂjemce
v tomto staÂteÏ, po kteryÂch bylo v cÏinnosti na uÂzemõÂ
tohoto staÂtu pokracÏovaÂno.
3. VyÂraz ¹svobodneÂ 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 5
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ po-
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bõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 16,
18 a 19 teÂto smlouvy zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud
zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ. Je-li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou byÂt
odmeÏny z neÏj pobõÂraneÂ zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe:
a) prÏõÂjemce je zameÏstnaÂn v druheÂm staÂteÏ po jedno
nebo võÂce obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ, a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za
zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem druheÂho
staÂtu, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ
zaÂkladny, kterou maÂ zameÏstnavatel v druheÂm
staÂteÏ.
3. Do pocÏõÂtaÂnõÂ obdobõÂ zmõÂneÏnyÂch v odstavci 2
põÂsm. a) se zahrnujõÂ naÂsledujõÂcõÂ dny:
a) vsÏechny dny fyzickeÂ prÏõÂtomnosti vcÏetneÏ dnõÂ prÏõÂjezduÊ a odjezduÊ a
b) dny straÂveneÂ mimo staÂt cÏinnosti, jako jsou soboty
a nedeÏle, naÂrodnõÂ svaÂtky, dovoleneÂ a sluzÏebnõÂ cesty
prÏõÂmo spojeneÂ se zameÏstnaÂnõÂm prÏõÂjemce v tomto
staÂteÏ, po kteryÂch bylo v cÏinnosti na uÂzemõÂ tohoto
staÂtu pokracÏovaÂno.
4. VyÂraz ¹zameÏstnavatelª zmõÂneÏnyÂ v odstavci 2
põÂsm. b) oznacÏuje osobu, kteraÂ maÂ praÂvo na vykonanou
praÂci a kteraÂ nese odpoveÏdnost a riziko spojeneÂ s vykonaÂvaÂnõÂm praÂce.
5. Bez ohledu na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi, cÏlunu, letadla, v silnicÏnõÂm nebo zÏeleznicÏnõÂm vozidle provozovaneÂm
v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ,
jehozÏ je podnik provozujõÂcõÂ lod', cÏlun, letadlo, silnicÏnõÂ
nebo zÏeleznicÏnõÂ vozidlo rezidentem.
CÏ l aÂ ne k 1 6
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ platby, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu jako cÏlen spraÂvnõÂ rady
nebo jakeÂhokoliv jineÂho obdobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu,
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 7
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu jako na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlec, jako
divadelnõÂ, filmovyÂ, rozhlasovyÂ nebo televiznõÂ umeÏlec

nebo hudebnõÂk nebo jako sportovec z takovyÂchto
osobneÏ vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14
a 15 teÂto smlouvy zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnostõÂ osobneÏ vykonaÂvanyÂch umeÏlcem nebo sportovcem neplynou umeÏlci
nebo sportovci sameÂmu, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou
byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7,
14 a 15 teÂto smlouvy zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve
ktereÂm jsou cÏinnosti umeÏlce nebo sportovce vykonaÂvaÂny.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 prÏõÂjmy
uvedeneÂ v tomto cÏlaÂnku budou osvobozeny od zdaneÏnõÂ
ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm jsou cÏinnosti umeÏlce
nebo sportovce vykonaÂvaÂny, jestlizÏe takoveÂto cÏinnosti
jsou prÏevaÂzÏneÏ financovaÂny z verÏejnyÂch fonduÊ druheÂho
staÂtu nebo jsou provaÂdeÏny na zaÂkladeÏ dohody o kulturnõÂ spolupraÂci mezi smluvnõÂmi staÂty.
CÏ l aÂ ne k 1 8
Penze
1. Penze a jineÂ podobneÂ platy vyplaÂceneÂ rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu drÏõÂveÏjsÏõÂho
zameÏstnaÂnõÂ a jakeÂkoliv annuity vyplaÂceneÂ takoveÂmu
rezidentu podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnku 19
odst. 2 teÂto smlouvy zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹annuityª oznacÏuje stanovenou cÏaÂstku
placenou fyzickeÂ osobeÏ opakovaneÏ ve stanovenyÂch
lhuÊtaÂch po dobu jejõÂho zÏivota nebo beÏhem urcÏiteÂho
nebo zjistitelneÂho cÏasoveÂho obdobõÂ na zaÂkladeÏ zaÂvazku
provaÂdeÏt platby naÂhradou za odpovõÂdajõÂcõÂ a plnou
uÂhradu v peneÏzõÂch nebo peneÏzi vyjaÂdrÏitelnou.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 tohoto
cÏlaÂnku penze a jineÂ podobneÂ platy a jakeÂkoliv annuity
vyplaÂceneÂ na zaÂkladeÏ staÂtnõÂho penzijnõÂho plaÂnu jako
cÏaÂst systeÂmu sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ smluvnõÂho staÂtu,
jeho nizÏsÏõÂho spraÂvnõÂho uÂtvaru nebo mõÂstnõÂho uÂrÏadu
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
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 uÂtvaru nebo uÂrÏadu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ odmeÏny vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen
ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe sluzÏby
jsou prokazovaÂny v tomto staÂteÏ a fyzickaÂ
osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu:
(i) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu;
nebo
(ii) se nestala rezidentem tohoto staÂtu jen
z duÊvodu prokazovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
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2. a) JakeÂkoli penze vyplaÂceneÂ jednõÂm smluvnõÂm
staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo
mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu nebo vyplaÂceneÂ
z fonduÊ, ktereÂ zrÏõÂdily, fyzickeÂ osobeÏ za
sluzÏby prokaÂzaneÂ tomuto staÂtu nebo uÂtvaru
nebo uÂrÏadu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto
staÂteÏ.
b) TakoveÂ penze vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve
druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ
osoba je rezidentem a staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem
tohoto staÂtu.
3. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 18 teÂto smlouvy se
pouzÏijõÂ na odmeÏny a penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti s pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu.
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2. Majetek prÏedstavovanyÂ movityÂm majetkem,
kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny,
jezÏ maÂ podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, nebo movityÂm majetkem, kteryÂ patrÏõÂ
ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou maÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ za uÂcÏelem vykonaÂvaÂnõÂ nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn
v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. Majetek prÏedstavovanyÂ lodeÏmi, cÏluny, letadly,
silnicÏnõÂmi a zÏeleznicÏnõÂmi vozidly provozovanyÂmi
v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podnikem smluvnõÂho staÂtu
a movityÂm majetkem, kteryÂ slouzÏõÂ k provozovaÂnõÂ
teÏchto lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel, silnicÏnõÂch a zÏeleznicÏnõÂch vozidel, podleÂhaÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto smluvnõÂm staÂteÏ.
4. VsÏechny ostatnõÂ cÏaÂsti majetku rezidenta smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.

CÏ l aÂ ne k 2 0
Studenti

CÏ l aÂ ne k 2 3
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ

Platby, ktereÂ student nebo ucÏenÏ, kteryÂ je nebo
bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do jednoho
smluvnõÂho staÂtu byl rezidentem druheÂho smluvnõÂho
staÂtu a kteryÂ se zdrzÏuje v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ pouze
za uÂcÏelem sveÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo vyÂcviku, dostaÂvaÂ za
uÂcÏelem uÂhrady naÂkladuÊ sveÂ vyÂzÏivy, vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo
vyÂcviku, nepodleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platby plynou ze zdrojuÊ mimo
tento staÂt.

1. JestlizÏe rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ prÏõÂjem nebo vlastnõÂ majetek, kteryÂ muÊzÏe byÂt v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy zdaneÏn ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, prvneÏ zmõÂneÏnyÂ staÂt povolõÂ:
a) snõÂzÏit danÏ z prÏõÂjmuÊ tohoto rezidenta o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani z prÏõÂjmuÊ zaplaceneÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ;
b) snõÂzÏit danÏ z majetku tohoto rezidenta o cÏaÂstku
rovnajõÂcõÂ se dani z majetku zaplaceneÂ v tomto druheÂm staÂteÏ.
Ï
CaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ
neprÏesaÂhne tu cÏaÂst daneÏ z prÏõÂjmuÊ nebo daneÏ z majetku,
podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde, vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm
snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy nebo majetek, ktereÂ mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.

CÏ l aÂ ne k 2 1
OstatnõÂ prÏõÂjmy
1. CÏaÂsti prÏõÂjmuÊ rezidenta jednoho smluvnõÂho
staÂtu, at' majõÂ zdroj kdekoliv, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ
v prÏedchozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
jen v tomto staÂteÏ.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku se nepouzÏije na prÏõÂjmy jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku,
kteryÂ je definovaÂn v cÏlaÂnku 6 odst. 2 teÂto smlouvy,
jestlizÏe prÏõÂjemce takovyÂch prÏõÂjmuÊ, kteryÂ je rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna,
nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe praÂvo
nebo majetek, pro ktereÂ se prÏõÂjmy platõÂ, se skutecÏneÏ
vaÂzÏou k takoveÂ staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 14 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
CÏ l aÂ ne k 2 2
Majetek
1. Majetek prÏedstavovanyÂ nemovityÂm majetkem
uvedenyÂm v cÏlaÂnku 6, kteryÂ vlastnõÂ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu a kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.

2. JestlizÏe, v souladu s jakyÂmkoliv ustanovenõÂm
Smlouvy, prÏõÂjem pobõÂranyÂ nebo majetek vlastneÏnyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu je osvobozen od
zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ, tento staÂt muÊzÏe prÏesto, prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky daneÏ ze zbyÂvajõÂcõÂch prÏõÂjmuÊ nebo majetku
tohoto rezidenta, vzõÂt v uÂvahu osvobozenyÂ prÏõÂjem
nebo majetek.
CÏ l aÂ ne k 2 4
ZaÂkaz diskriminace
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm
spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ
jsou ve stejneÂ situaci. Toto ustanovenõÂ se bez ohledu
na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 rovneÏzÏ pouzÏije na osoby, ktereÂ
nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
2. Osoby bez staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnosti, ktereÂ jsou rezi-
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denty smluvnõÂho staÂtu, nebudou podrobeny v zÏaÂdneÂm
smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm
jsou nebo mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci prÏõÂslusÏneÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou ve stejneÂ situaci.
3. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebude v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ
podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ tyteÂzÏ
cÏinnosti.
4. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõÂ cÏlaÂnku 9, cÏlaÂnku 11 odst. 7 nebo cÏlaÂnku 12 odst. 5, budou
uÂroky, licencÏnõÂ poplatky a jineÂ vyÂlohy placeneÂ podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu odcÏitatelneÂ pro uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelnyÂch ziskuÊ takoveÂho podniku za stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly placeny rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu. PodobneÏ jakeÂkoliv dluhy podniku jednoho
smluvnõÂho staÂtu vuÊcÏi rezidentu druheÂho smluvnõÂho
staÂtu budou pro uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelneÂho majetku
takoveÂho podniku odcÏitatelneÂ za stejnyÂch podmõÂnek,
jako kdyby byly smluveny vuÊcÏi rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
5. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ
jmeÏnõÂ je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo kontrolovaÂno jednõÂm nebo võÂce rezidenty
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebudou podrobeny v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv
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.
6. Nic, co je obsazÏeno v tomto cÏlaÂnku, nebude
vyklaÂdaÂno jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu,
aby prÏiznal rezidentuÊm druheÂho smluvnõÂho staÂtu jakeÂkoliv osobnõÂ uÂlevy, slevy a snõÂzÏenõÂ daneÏ z duÊvodu
osobnõÂho stavu nebo povinnosti k rodineÏ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm vlastnõÂm rezidentuÊm.
7. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se pouzÏijõÂ na daneÏ,
na ktereÂ se vztahuje tato smlouva.
CÏ l aÂ ne k 2 5
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
1. JestlizÏe se osoba domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho
nebo dvou smluvnõÂch staÂtuÊ vedou nebo povedou u nõÂ
ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto
smlouvy, muÊzÏe bez ohledu na opravneÂ prostrÏedky,
ktereÂ poskytujõÂ vnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy teÏchto
staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem, nebo pokud jejõÂ prÏõÂpad
spadaÂ pod cÏlaÂnek 24 odst. 1, uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu,
jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt prÏedlozÏen do trÏõÂ let od prvnõÂho oznaÂmenõÂ opatrÏenõÂ vedou-

cõÂho ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi
Smlouvy.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku
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 zamezilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu
se Smlouvou. JakaÂkoli dosazÏenaÂ dohoda bude uskutecÏneÏna bez ohledu na jakeÂkoliv cÏasoveÂ lhuÊty ve vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech smluvnõÂch staÂtuÊ.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit vyrÏesÏit vzaÂjemnou dohodou jakeÂkoliv obtõÂzÏe nebo
pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo
provaÂdeÏnõÂ Smlouvy. Mohou rovneÏzÏ spolu konzultovat
za uÂcÏelem vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch ve SmlouveÏ.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ.
CÏ l aÂ ne k 2 6
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat takoveÂ informace, jakeÂ jsou nutneÂ pro provaÂdeÏnõÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy nebo vnitrostaÂtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ
na daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem Smlouvy, pokud zdaneÏnõÂ,
ktereÂ upravujõÂ, nenõÂ v rozporu se Smlouvou, zvlaÂsÏteÏ
pak za uÂcÏelem prÏedchaÂzenõÂ podvoduÊm a usnadneÏnõÂ
spraÂvy zaÂkonnyÂch ustanovenõÂ proti vyhyÂbaÂnõÂ se danõÂm.
VyÂmeÏna informacõÂ nenõÂ omezena cÏlaÂnkem 1. VesÏkereÂ
informace obdrzÏeneÂ smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti a budou zprÏõÂstupneÏny pouze osobaÂm
nebo uÂrÏaduÊm (vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ), ktereÂ
se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm nebo vybõÂraÂnõÂm danõÂ, na neÏzÏ
se Smlouva vztahuje, vymaÂhaÂnõÂm nebo trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve veÏci teÏchto danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o odvolaÂnõÂch ve vztahu k teÏmto danõÂm. Tyto osoby nebo uÂrÏady
pouzÏijõÂ tyto informace jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou
sdeÏlit tyto informace prÏi verÏejnyÂch soudnõÂch rÏõÂzenõÂch
nebo v praÂvnõÂch rozhodnutõÂch.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku nebudou
v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala
praÂvnõÂ prÏedpisy a spraÂvnõÂ praxi neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
b) poskytnout informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v beÏzÏneÂm
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu;
c) poskytnout informace, ktereÂ by odhalily jakeÂkoliv
obchodnõÂ, podnikoveÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ
nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup,
nebo informace, jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu
s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
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CÏ l aÂ ne k 2 7
Ï
ClenoveÂ diplomatickyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci

o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ a majetku praÂvnickyÂch osob, podepsanaÂ v UlaÂnbaÂtaru 19. kveÏtna 1978.

Nic v teÂto smlouveÏ se nedotyÂkaÂ danÏovyÂch vyÂsad
cÏlenuÊ diplomatickyÂch misõÂ nebo konzulaÂrnõÂch uÂrÏednõÂkuÊ, ktereÂ jim prÏõÂslusÏõÂ na zaÂkladeÏ obecnyÂch pravidel
mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ
zvlaÂsÏtnõÂch dohod.

CÏ l aÂ ne k 2 9
VyÂpoveÏd'

CÏ l aÂ ne k 2 8
Vstup v platnost
1. SmluvnõÂ staÂty si vzaÂjemneÏ diplomatickou cestou oznaÂmõÂ, zÏe pozÏadavky daneÂ jejich vnitrostaÂtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy pro vstup teÂto smlouvy v platnost
byly splneÏny. Tato smlouva vstoupõÂ v platnost dnem
pozdeÏjsÏõÂho z teÏchto oznaÂmenõÂ a jejõÂ ustanovenõÂ se budou v obou staÂtech provaÂdeÏt:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po
roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ a daneÏ z majetku, na prÏõÂjmy nebo majetek za kazÏdeÂ danÏoveÂ
obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva
vstoupõÂ v platnost.

Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude
vypoveÏzena jednõÂm ze smluvnõÂch staÂtuÊ. KazÏdyÂ smluvnõÂ
staÂt muÊzÏe diplomatickou cestou, podaÂnõÂm põÂsemneÂ vyÂpoveÏdi Smlouvu vypoveÏdeÏt nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed
koncem kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku zacÏõÂnajõÂcõÂho po
uplynutõÂ peÏti let ode dne vstupu v platnost Smlouvy.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se Smlouva prÏestane v obou staÂtech
provaÂdeÏt:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po
roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ a daneÏ z majetku, na prÏõÂjmy nebo majetek za kazÏdeÂ danÏoveÂ
obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂ 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.

2. Od vstupu v uÂcÏinnost teÂto smlouvy se ve vztazõÂch mezi CÏeskou republikou a Ukrajinou prÏestane
provaÂdeÏt mnohostrannaÂ Smlouva o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ a majetku fyzickyÂch osob, podepsanaÂ
v MisÏkovci 27. kveÏtna 1977, a mnohostrannaÂ Smlouva

DaÂno v KyjeveÏ dne 30. cÏervna 1997 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm, ukrajinskeÂm a anglickeÂm, prÏicÏemzÏ vsÏechny texty jsou autentickeÂ. V prÏõÂpadeÏ jakyÂchkoliv rozdõÂlnostõÂ bude rozhodujõÂcõÂm anglickyÂ text.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu Ukrajiny:

Ing. Ivan Pilip v. r.
ministr financõÂ

Mikola JanovicÏ Azarov v. r.
prÏedseda staÂtnõÂ danÏoveÂ uÂpravy
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104
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 13. uÂnora 1998 byla v UlaÂnbaÂtaru podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Mongolska o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 12 odst. 1 dne 7. kveÏtna 1999.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze
nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.
D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou Mongolska
o podporÏe a vzaÂjemneÂ ochraneÏ investic
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda Mongolska (daÂle
jen ¹smluvnõÂ stranyª),
vedeny prÏaÂnõÂm rozvõÂjet hospodaÂrÏskou spolupraÂci
k vzaÂjemneÂmu prospeÏchu obou staÂtuÊ,
hodlajõÂce vytvorÏit a udrzÏovat prÏõÂzniveÂ podmõÂnky
pro investice investoruÊ jednoho staÂtu na uÂzemõÂ druheÂho staÂtu a
veÏdomy si, zÏe podpora a vzaÂjemnaÂ ochrana investic ve smyslu teÂto dohody podneÏcuje podnikatelskou
iniciativu v teÂto oblasti,
se dohodly na naÂsledujõÂcõÂm:
CÏ laÂ n e k 1
Definice
Pro uÂcÏely teÂto dohody:
1. Pojem ¹investiceª oznacÏuje kazÏdou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodaÂrÏskyÂmi aktivitami investorem jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem druheÂ smluvnõÂ strany a zahrnuje zejmeÂna, nikoli
vsÏak vyÂlucÏneÏ:
a) movityÂ a nemovityÂ majetek, jakozÏ i jakaÂkoli jinaÂ
veÏcnaÂ praÂva, jako jsou hypoteÂky, zaÂstavy, zaÂruky
a podobnaÂ praÂva;
b) akcie, obligace, nezajisÏteÏneÂ dluhopisy spolecÏnostõÂ
nebo jakeÂkoli jineÂ formy uÂcÏasti ve spolecÏnostech;
c) peneÏzÏnõÂ pohledaÂvky nebo naÂroky na jakeÂkoli
plneÏnõÂ na zaÂkladeÏ smlouvy majõÂcõÂ financÏnõÂ hodnotu souvisejõÂcõÂ s investicõÂ;
d) praÂva z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ vcÏetneÏ autorskyÂch praÂv, praÂv z ochrannyÂch znaÂmek, patentuÊ,
pruÊmyslovyÂch vzoruÊ, technickyÂch postupuÊ,

know-how, obchodnõÂch tajemstvõÂ, obchodnõÂch
jmen a goodwill, spojenaÂ s investicõÂ;
e) jakaÂkoli praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ ze zaÂkona nebo ze
smluvnõÂho ujednaÂnõÂ, licence a povolenõÂ vydaneÂ
podle zaÂkona, vcÏetneÏ koncesõÂ k pruÊzkumu, teÏzÏbeÏ,
kultivaci nebo vyuzÏitõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
JakaÂkoli zmeÏna formy, ve ktereÂ jsou hodnoty investovaÂny, nemaÂ vliv na jejich charakter jako investice.
2. Pojem ¹investorª znamenaÂ jakoukoli fyzickou
nebo praÂvnickou osobu, kteraÂ investuje na uÂzemõÂ
druheÂ smluvnõÂ strany.
a) Pojem ¹fyzickaÂ osobaª znamenaÂ jakoukoli fyzickou osobu majõÂcõÂ staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ neÏktereÂ ze
smluvnõÂch stran v souladu s jejõÂmi zaÂkony.
b) Pojem ¹praÂvnickaÂ osobaª znamenaÂ s ohledem na
obeÏ smluvnõÂ strany jakoukoli spolecÏnost zaregistrovanou nebo zrÏõÂzenou v souladu s jejõÂmi zaÂkony
a uznanou jimi za praÂvnickou osobu, kteraÂ maÂ
trvaleÂ sõÂdlo na uÂzemõÂ neÏktereÂ ze smluvnõÂch stran.
3. Pojem ¹vyÂnosyª znamenaÂ cÏaÂstky plynoucõÂ z investice a zahrnuje zejmeÂna, ne vsÏak vyÂlucÏneÏ, zisky,
uÂroky z puÊjcÏek, prÏõÂruÊstky kapitaÂlu, podõÂly, dividendy,
licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky.
4. Pojem ¹uÂzemõÂª znamenaÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a uÂzemõÂ Mongolska, jak je definovaÂno v jejich
praÂvnõÂch rÏaÂdech, nad kteryÂm vykonaÂvajõÂ v souladu
s mezinaÂrodnõÂm praÂvem svrchovanost, svrchovanaÂ
praÂv nebo jurisdikci.
CÏ laÂ n e k 2
Podpora a ochrana investic
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude podporovat a vytvaÂrÏet prÏõÂzniveÂ podmõÂnky pro investory druheÂ smluvnõÂ
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strany, aby investovali na jejõÂm uÂzemõÂ, a bude takoveÂ
investice prÏipousÏteÏt, a to v souladu se svyÂm praÂvnõÂm
rÏaÂdem.
2. InvesticõÂm investoruÊ kazÏdeÂ ze smluvnõÂch stran
bude za kazÏdyÂch okolnostõÂ poskytovaÂno rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ zachaÂzenõÂ a budou pozÏõÂvat plneÂ ochrany a bezpecÏnosti na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
CÏ laÂ n e k 3
NaÂrodnõÂ zachaÂzenõÂ a dolozÏka nejvysÏsÏõÂch vyÂhod
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investicõÂm a vyÂnosuÊm investoruÊ druheÂ smluvnõÂ strany
zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a nenõÂ meÂneÏ
prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje investicõÂm a vyÂnosuÊm
svyÂch vlastnõÂch investoruÊ nebo investicõÂm a vyÂnosuÊm
investoruÊ jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu, je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana poskytne na sveÂm uÂzemõÂ
investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, pokud jde o rÏõÂzenõÂ,
udrzÏovaÂnõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ nebo naklaÂdaÂnõÂ s jejich investicõÂ, zachaÂzenõÂ, ktereÂ je rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ a ne
meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje svyÂm vlastnõÂm investoruÊm nebo investoruÊm jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu, je-li vyÂhodneÏjsÏõÂ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku nelze
vyklaÂdat tak, zÏe zavazujõÂ jednu smluvnõÂ stranu poskytnout investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany takoveÂ zachaÂzenõÂ, vyÂhody nebo vyÂsady, ktereÂ muÊzÏe jedna smluvnõÂ
strana poskytovat na zaÂkladeÏ:
a) jakeÂkoli celnõÂ unie nebo zoÂny volneÂho obchodu
nebo meÏnoveÂ unie nebo podobneÂ mezinaÂrodnõÂ dohody vedoucõÂ k takovyÂm uniõÂm nebo institucõÂm
nebo jinyÂch forem regionaÂlnõÂ spolupraÂce, jejichzÏ
cÏlenem jedna ze smluvnõÂch stran je nebo muÊzÏe
byÂt;
b) jakeÂkoli mezinaÂrodnõÂ dohody nebo ujednaÂnõÂ tyÂkajõÂcõÂch se zcela nebo prÏevaÂzÏneÏ zdaneÏnõÂ.
CÏ laÂ n e k 4
NaÂhrada sÏkod
1. JestlizÏe investice investoruÊ jedneÂ nebo druheÂ
smluvnõÂ strany utrpõÂ sÏkody naÂsledkem vaÂlky, ozbrojeneÂho konfliktu, vyÂjimecÏneÂho stavu, nepokojuÊ, povstaÂnõÂ, vzpoury nebo jinyÂch podobnyÂch udaÂlostõÂ na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, poskytne jim tato smluvnõÂ
strana, pokud jde o naÂhradu, odsÏkodneÏnõÂ, vyrovnaÂnõÂ
nebo jineÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ, zachaÂzenõÂ ne meÂneÏ prÏõÂzniveÂ,
nezÏ jakeÂ poskytne tato smluvnõÂ strana svyÂm vlastnõÂm
investoruÊm nebo investoruÊm jakeÂhokoli trÏetõÂho staÂtu.
2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto cÏlaÂnku bude
investoruÊm jedneÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ prÏi jakyÂchkoli
udaÂlostech uvedenyÂch v prÏedchodzõÂm odstavci utrpõÂ
sÏkody na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany spocÏõÂvajõÂcõÂ v:
a) zabavenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany, nebo
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b) znicÏenõÂ jejich majetku ozbrojenyÂmi silami nebo
orgaÂny druheÂ smluvnõÂ strany, ktereÂ nebylo zpuÊsobeno bojovyÂmi akcemi nebo nebylo vyvolaÂno nezbytnostõÂ situace,
poskytnuta restituce nebo spravedlivaÂ a prÏimeÏrÏenaÂ naÂhrada za sÏkody utrpeÏneÂ beÏhem zabõÂraÂnõÂ nebo v duÊsledku znicÏenõÂ majetku. VyÂsledneÂ platby budou bez
prodlenõÂ volneÏ prÏevoditelneÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
CÏ laÂ n e k 5
VyvlastneÏnõÂ
1. Investice investoruÊ ktereÂkoli ze smluvnõÂch
stran nebudou znaÂrodneÏny, vyvlastneÏny nebo podrobeny opatrÏenõÂm majõÂcõÂm podobnyÂ uÂcÏinek jako znaÂrodneÏnõÂ nebo vyvlastneÏnõÂ (daÂle jen ¹vyvlastneÏnõÂª) na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany s vyÂjimkou verÏejneÂho zaÂjmu. VyvlastneÏnõÂ bude provedeno podle zaÂkona, na
nediskriminacÏnõÂm zaÂkladeÏ a bude provaÂzeno opatrÏenõÂmi k zaplacenõÂ okamzÏiteÂ, prÏimeÏrÏeneÂ a uÂcÏinneÂ naÂhrady. TakovaÂ naÂhrada se bude rovnat hodnoteÏ vyvlastneÏneÂ investice bezprostrÏedneÏ prÏed vyvlastneÏnõÂm nebo
nezÏ se zamyÂsÏleneÂ vyvlastneÏnõÂ stalo verÏejneÏ znaÂmyÂm,
bude zahrnovat uÂroky od data vyvlastneÏnõÂ, bude uskutecÏneÏna bez prodlenõÂ, bude okamzÏiteÏ realizovatelnaÂ
a volneÏ prÏevoditelnaÂ ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
2. DotcÏenyÂ investor maÂ praÂvo na neodkladneÂ prÏezkoumaÂnõÂ sveÂho prÏõÂpadu a ohodnocenõÂ sveÂ investice
soudnõÂm nebo jinyÂm nezaÂvislyÂm orgaÂnem smluvnõÂ
strany v souladu s principy obsazÏenyÂmi v tomto
cÏlaÂnku.
CÏ laÂ n e k 6
PrÏevody
1. SmluvnõÂ strany zajistõÂ prÏevod plateb spojenyÂch
s investicemi a vyÂnosy. PrÏevody budou provedeny ve
volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ bez jakyÂchkoli omezenõÂ a zbytecÏnyÂch prodlenõÂ. TakoveÂ prÏevody zahrnujõÂ zejmeÂna,
nikoli vsÏak vyÂlucÏneÏ:
a) kapitaÂl a dodatecÏneÂ cÏaÂstky k udrzÏenõÂ nebo zveÏtsÏenõÂ
investice;
b) zisky, uÂroky, dividendy a jineÂ beÏzÏneÂ prÏõÂjmy;
c) cÏaÂstky na splacenõÂ puÊjcÏek;
d) licencÏnõÂ nebo jineÂ poplatky;
e) vyÂnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f) prÏõÂjmy zahranicÏnõÂch zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ jsou zameÏstnaÂni a majõÂ povolenõÂ pracovat v souvislosti
s investicõÂ na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany.
2. Pro uÂcÏely teÂto dohody bude jako prÏepocÏõÂtacõÂ
kurs pouzÏit prÏevlaÂdajõÂcõÂ kurs pro beÏzÏneÂ transakce
k datu prÏevodu, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Za prÏevody provedeneÂ ¹bez zbytecÏneÂho prodlenõÂª ve smyslu odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku budou povazÏovaÂny prÏevody uskutecÏneÏneÂ ve lhuÊteÏ, kteraÂ je beÏzÏneÏ
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nezbytnaÂ pro provedenõÂ takoveÂho prÏevodu. TakovaÂ
lhuÊta za zÏaÂdnyÂch okolnostõÂ neprÏekrocÏõÂ dva meÏsõÂce.

CÏ laÂ n e k 9
Ï esÏenõÂ sporuÊ mezi smluvnõÂmi stranami
R

CÏ laÂ n e k 7

1. Spory mezi smluvnõÂmi stranami tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo pouzÏitõÂ teÂto dohody budou, pokud to bude
mozÏneÂ, vyrÏesÏeny konzultacemi nebo jednaÂnõÂmi.

PostoupenõÂ praÂv
1. JestlizÏe jedna smluvnõÂ strana nebo agentura
zmocneÏnaÂ smluvnõÂ stranou provede platbu sveÂmu
vlastnõÂmu investorovi z duÊvodu zaÂruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany,
uznaÂ druhaÂ smluvnõÂ strana:
a) postoupenõÂ kazÏdeÂho praÂva nebo naÂroku investora
smluvnõÂ straneÏ nebo agenturÏe zmocneÏneÂ smluvnõÂ
stranou, at' k postoupenõÂ dosÏlo ze zaÂkona nebo na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂho ujednaÂnõÂ v teÂto zemi, jakozÏ i
b) zÏe smluvnõÂ strana nebo agentura zmocneÏnaÂ
smluvnõÂ stranou je z titulu postoupenõÂ praÂv opraÂvneÏna uplatnÏovat praÂva a vznaÂsÏet naÂroky tohoto
investora a prÏevzõÂt zaÂvazky vztahujõÂcõÂ se k investici.
2. PostoupenaÂ praÂva nebo naÂroky neprÏekrocÏõÂ puÊvodnõÂ praÂva nebo naÂroky investora.
CÏ laÂ n e k 8
Ï esÏenõÂ sporuÊ z investic mezi smluvnõÂ stranou
R
a investorem druheÂ smluvnõÂ strany
1. JakyÂkoli spor, kteryÂ muÊzÏe vzniknout mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ strany a druhou smluvnõÂ stranou v souvislosti s investicõÂ na uÂzemõÂ teÂto druheÂ
smluvnõÂ strany, bude prÏedmeÏtem jednaÂnõÂ mezi stranami
ve sporu.
2. JestlizÏe spor mezi investorem jedneÂ smluvnõÂ
strany a druhou smluvnõÂ stranou nebude takto urovnaÂn
ve lhuÊteÏ sÏesti meÏsõÂcuÊ od data põÂsemneÂho oznaÂmenõÂ naÂroku, je investor opraÂvneÏn prÏedlozÏit spor k vyrÏesÏenõÂ
bud':
a) MezinaÂrodnõÂmu strÏedisku pro rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic (ICSID) s prÏihleÂdnutõÂm k pouzÏitelnyÂm ustanovenõÂm UÂmluvy o rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic mezi staÂty
a obcÏany jinyÂch staÂtuÊ, otevrÏeneÂ k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. brÏezna 1965, v prÏõÂpadeÏ, zÏe obeÏ
smluvnõÂ strany jsou stranami teÂto UÂmluvy; nebo
b) rozhodci nebo mezinaÂrodnõÂmu rozhodcÏõÂmu
soudu zrÏõÂzeneÂmu ad hoc, ustaveneÂmu podle rozhodcÏõÂch pravidel Komise Organizace spojenyÂch
naÂroduÊ pro mezinaÂrodnõÂ praÂvo obchodnõÂ
(UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou põÂsemneÏ dohodnout na zmeÏnaÂch teÏchto pravidel.
RozhodcÏõÂ naÂlezy jsou konecÏneÂ a zaÂvazneÂ pro
obeÏ strany ve sporu a jsou vynutitelneÂ v souladu
s domaÂcõÂm zaÂkonodaÂrstvõÂm.

2. Pokud spor nemuÊzÏe byÂt takto vyrÏesÏen ve lhuÊteÏ
sÏesti meÏsõÂcuÊ, bude na zÏaÂdost jedneÂ ze smluvnõÂch stran
prÏedlozÏen rozhodcÏõÂmu soudu v souladu s ustanovenõÂmi
tohoto cÏlaÂnku.
3. RozhodcÏõÂ soud bude ustaven pro kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem. KazÏdaÂ smluvnõÂ
strana urcÏõÂ jednoho rozhodce ve lhuÊteÏ dvou meÏsõÂcuÊ
od obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti o rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ. Tito dva rozhodci pak vyberou obcÏana trÏetõÂho staÂtu, kteryÂ bude se
souhlasem obou smluvnõÂch stran jmenovaÂn prÏedsedou
soudu (daÂle jen ¹prÏedsedaª). PrÏedseda bude jmenovaÂn
do trÏõÂ meÏsõÂcuÊ ode dne jmenovaÂnõÂ obou rozhodcuÊ.
4. Pokud v neÏktereÂ ze lhuÊt uvedenyÂch v odstavci 3
tohoto cÏlaÂnku nebylo provedeno nezbytneÂ jmenovaÂnõÂ,
muÊzÏe byÂt pozÏaÂdaÂn prÏedseda MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho
dvora, aby provedl jmenovaÂnõÂ. Je-li prÏedseda obcÏanem
neÏktereÂ smluvnõÂ strany nebo z jineÂho duÊvodu nemuÊzÏe
vykonat tento uÂkon, bude o jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn mõÂstoprÏedseda. Je-li takeÂ mõÂstoprÏedseda obcÏanem neÏktereÂ
smluvnõÂ strany nebo nemuÊzÏe vykonat tento uÂkon, bude
o provedenõÂ nezbytneÂho jmenovaÂnõÂ pozÏaÂdaÂn sluzÏebneÏ
nejstarsÏõÂ cÏlen MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho dvora, kteryÂ
nenõÂ obcÏanem zÏaÂdneÂ smluvnõÂ strany.
5. RozhodcÏõÂ soud prÏijõÂmaÂ sveÂ rozhodnutõÂ veÏtsÏinou hlasuÊ. TakoveÂ rozhodnutõÂ je zaÂvazneÂ. KazÏdaÂ
smluvnõÂ strana uhradõÂ pouze naÂklady sveÂho rozhodce
a sveÂ uÂcÏasti v rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ; naÂklady prÏedsedy
a ostatnõÂ vyÂdaje budou hrazeny smluvnõÂmi stranami
rovnyÂm dõÂlem. RozhodcÏõÂ soud urcÏõÂ vlastnõÂ jednacõÂ pravidla.
CÏ l aÂ ne k 1 0
PouzÏitõÂ jinyÂch prÏedpisuÊ a zvlaÂsÏtnõÂ zaÂvazky
1. V prÏõÂpadeÏ, zÏe je neÏkteraÂ otaÂzka rÏesÏena soucÏasneÏ
touto dohodou a jinou mezinaÂrodnõÂ dohodou, jejõÂmizÏ
stranami jsou obeÏ smluvnõÂ strany, nic v teÂto dohodeÏ
nebraÂnõÂ, aby jakaÂkoli smluvnõÂ strana nebo jakyÂkoli jejõÂ
investor, kteryÂ vlastnõÂ investice na uÂzemõÂ druheÂ
smluvnõÂ strany, vyuzÏil jakyÂchkoli pravidel, kteraÂ jsou
pro neÏho prÏõÂzniveÏjsÏõÂ.
2. JestlizÏe zachaÂzenõÂ poskytnuteÂ jednou smluvnõÂ
stranou investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany v souladu
s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem nebo jinyÂmi zvlaÂsÏtnõÂmi smluvnõÂmi ustanovenõÂmi je prÏõÂzniveÏjsÏõÂ, nezÏ ktereÂ je poskytovaÂno touto dohodou, bude poskytnuto toto prÏõÂzniveÏjsÏõÂ
zachaÂzenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 1
PouzÏitelnost Dohody
UstanovenõÂ teÂto dohody se pouzÏijõÂ na budoucõÂ
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investice uskutecÏneÏneÂ investory jedneÂ smluvnõÂ strany
na uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany a takeÂ na investice existujõÂcõÂ v souladu s praÂvnõÂmi rÏaÂdy smluvnõÂch stran k datu
vstupu teÂto dohody v platnost. UstanovenõÂ teÂto dohody se vsÏak nepouzÏijõÂ na zÏaloby vznikleÂ v duÊsledku
udaÂlostõÂ, ktereÂ se staly prÏed jejõÂm vstupem v platnost,
nebo na zÏaloby, ktereÂ byly vyrÏesÏeny prÏed jejõÂm vstupem v platnost.
CÏ l aÂ ne k 1 2
Vstup v platnost, trvaÂnõÂ a ukoncÏenõÂ
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana oznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ sveÂho praÂvnõÂho rÏaÂdu pro
vstup teÂto dohody v platnost. Tato dohoda vstoupõÂ
v platnost dnem druheÂ notifikace.
2. Tato dohoda zuÊstane v platnosti po dobu deseti
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
Ing. Alexandr Karych v. r.
mimorÏaÂdnyÂ a zplnomocneÏnyÂ velvyslanec
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let. Potom zuÊstane v platnosti azÏ do uplynutõÂ dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂ lhuÊty beÏzÏõÂcõÂ ode dne, kdy neÏkteraÂ ze smluvnõÂch stran põÂsemneÏ oznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ straneÏ svuÊj
uÂmysl ukoncÏit platnost Dohody.
3. Pro investice uskutecÏneÏneÂ prÏed ukoncÏenõÂm
platnosti teÂto dohody zuÊstanou ustanovenõÂ teÂto dohody uÂcÏinnaÂ po dobu deseti let od data ukoncÏenõÂ platnosti.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ zmocneÏni,
podepsali tuto dohodu.
DaÂno v UlaÂnbaÂtaru dne 13. uÂnora 1998 ve dvojõÂm
vyhotovenõÂ v jazyce cÏeskeÂm, mongolskeÂm a anglickeÂm.
V prÏõÂpadeÏ jakeÂhokoli rozporu ve vyÂkladu je rozhodujõÂcõÂ anglickeÂ zneÏnõÂ.
Za vlaÂdu Mongolska:
ÏSucherõÂn Altangerel v. r.
ministr vneÏjsÏõÂch vztahuÊ

CÏaÂstka 38

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 105 / 1999

Strana 2570

105
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 16. dubna 1999 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky o Statutu Komise pro dokoncÏenõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky po zaÂniku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 2 dnem podpisu.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky
o Statutu Komise pro dokoncÏenõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ
Republiky po zaÂniku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda SlovenskeÂ republiky, podle cÏlaÂnku 9 odst. 2 uÂstavnõÂho zaÂkona cÏ. 541/
/1992 Sb., o deÏlenõÂ majetku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky mezi CÏeskou republiku a Slovenskou
republiku a jeho prÏechodu na CÏeskou republiku a Slovenskou republiku, se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1

po zaÂniku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky,
kteryÂ je uveden v prÏõÂloze teÂto dohody.
CÏ laÂ n e k 2
Tato dohoda vstoupõÂ v platnost dnem podpisu.

VydaÂvaÂ se Statut Komise pro dokoncÏenõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky

DaÂno v Praze dne 16. dubna 1999 ve dvou vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v cÏeskeÂm a slovenskeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu SlovenskeÂ republiky:

Ing. Pavel MertlõÂk, CSc. v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy

Ivan MiklosÏ v. r.
mõÂstoprÏedseda vlaÂdy
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S TATU T
Komise pro dokoncÏenõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
po zaÂniku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
CÏ laÂ n e k 1

CÏ laÂ n e k 4

PostavenõÂ Komise

(1) Komise rÏesÏõÂ otaÂzky podle cÏlaÂnku 1 tohoto statutu na zaÂkladeÏ põÂsemnyÂch naÂvrhuÊ. PõÂsemneÂ naÂvrhy
prÏedklaÂdajõÂ prÏedsedoveÂ. Na zasedaÂnõÂ muÊzÏe byÂt projednaÂn pouze ten põÂsemnyÂ naÂvrh, kteryÂ byl druheÂmu
prÏedsedovi dorucÏen ve lhuÊteÏ nejmeÂneÏ 7 kalendaÂrÏnõÂch
dnõÂ prÏed dohodnutyÂm termõÂnem zasedaÂnõÂ.

Komise pro dokoncÏenõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ majetku CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky po zaÂniku CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky (daÂle jen ¹Komiseª)
je spolecÏnyÂm orgaÂnem CÏeskeÂ republiky a SlovenskeÂ
republiky zrÏõÂzenyÂm v souladu s uÂstavnõÂm zaÂkonem
cÏ. 541/1992 Sb. pro dokoncÏenõÂ vyporÏaÂdaÂnõÂ naÂrokuÊ
vzniklyÂch rozdeÏlenõÂm majetku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky mezi CÏeskou republiku a Slovenskou republiku po zaÂniku CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky.
CÏ laÂ n e k 2
SlozÏenõÂ Komise
(1) Komise je tvorÏena sÏesti zaÂstupci CÏeskeÂ republiky a sÏesti zaÂstupci SlovenskeÂ republiky.
(2) ZaÂstupce CÏeskeÂ republiky vcÏetneÏ prÏedsedy
cÏeskeÂ cÏaÂsti Komise, kteryÂ je cÏlenem vlaÂdy, jmenuje
vlaÂda CÏeskeÂ republiky, zaÂstupce SlovenskeÂ republiky
vcÏetneÏ prÏedsedy slovenskeÂ cÏaÂsti Komise, kteryÂ je cÏlenem vlaÂdy, jmenuje vlaÂda SlovenskeÂ republiky.
ZasedaÂnõÂ Komise
CÏ laÂ n e k 3
(1) ZasedaÂnõÂ Komise se konajõÂ v termõÂnech, na
nichzÏ se prÏedsedoveÂ obou cÏaÂstõÂ Komise dohodnou, nejmeÂneÏ vsÏak jednou za dva meÏsõÂce.
(2) Pokud se prÏedsedoveÂ obou cÏaÂstõÂ Komise nedohodnou jinak, konajõÂ se zasedaÂnõÂ Komise strÏõÂdaveÏ
v CÏeskeÂ republice a ve SlovenskeÂ republice.
(3) Funkce prÏedsedy cÏi cÏlena Komise je nezastupitelnaÂ. Na zasedaÂnõÂ Komise mohou byÂt se souhlasem
prÏõÂslusÏneÂho prÏedsedy prÏizvaÂni experti. ZasedaÂnõÂ Komise jsou neverÏejnaÂ. PõÂsemnosti vyhotoveneÂ pro jejõÂ
potrÏeby majõÂ duÊveÏrnou povahu, pokud se prÏedsedoveÂ
obou cÏaÂstõÂ nedohodnou jinak.
(4) Korespondence spojenaÂ s cÏinnostõÂ Komise se
dorucÏuje prÏedseduÊm obou cÏaÂstõÂ, pokud se prÏedsedoveÂ
nedohodnou jinak.
(5) JednacõÂmi jazyky Komise jsou cÏeskyÂ jazyk
a slovenskyÂ jazyk.

(2) PõÂsemnyÂ naÂvrh na projednaÂnõÂ otaÂzky KomisõÂ
obsahuje zpravidla popsaÂnõÂ situace, popis veÏcneÏ
a praÂvneÏ zaÂvazÏnyÂch a dolozÏenyÂch skutecÏnostõÂ, kteryÂch
se prÏedkladatel dovolaÂvaÂ, vymezenõÂ naÂroku a naÂvrh rÏesÏenõÂ.
(3) Na zacÏaÂtku kazÏdeÂho zasedaÂnõÂ Komise dohodnou prÏedsedoveÂ program. Z kazÏdeÂho zasedaÂnõÂ Komise
se porÏizuje põÂsemnyÂ zaÂznam. V zaÂznamu se uvede pruÊbeÏh zasedaÂnõÂ a stanoviska obou delegacõÂ k projednaÂvanyÂm otaÂzkaÂm. Tento zaÂznam, jehozÏ naÂvrh zpracuje
hostitelskaÂ strana, musõÂ byÂt podpisem schvaÂlen obeÏma
prÏedsedy.
(4) Pokud na zasedaÂnõÂ Komise dosaÂhli prÏedsedoveÂ oboustranneÏ prÏijatelneÂho rÏesÏenõÂ projednaÂvaneÂ
otaÂzky, sepõÂsÏe se o tom protokol, kteryÂ podepõÂsÏõÂ oba
prÏedsedoveÂ. Tato skutecÏnost se vyznacÏõÂ v zaÂznamu ze
zasedaÂnõÂ Komise.
(5) Protokol uvedenyÂ v odstavci 4 tohoto cÏlaÂnku
vstoupõÂ v platnost po schvaÂlenõÂ obeÏma vlaÂdami.
(6) ZaÂznam a protokol se vyhotovuje ve dvou vyhotovenõÂch, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.
(7) JestlizÏe prÏedsedoveÂ obou cÏaÂstõÂ Komise nedosaÂhnou vzaÂjemneÏ uspokojiveÂho rÏesÏenõÂ, informujõÂ neprodleneÏ o teÂto skutecÏnosti svoji vlaÂdu.
CÏ laÂ n e k 5
ZabezpecÏenõÂ praÂce Komise
(1) NaÂklady spojeneÂ s puÊsobenõÂm naÂrodnõÂ cÏaÂsti
Komise, vcÏetneÏ naÂkladuÊ cestovnõÂch a naÂkladuÊ na pobyt
v mõÂsteÏ zasedaÂnõÂ, nese kazÏdaÂ strana samostatneÏ.
(2) NaÂklady spojeneÂ se zasedaÂnõÂm Komise nese
hostitelskaÂ zemeÏ.
(3) Pokud se v pruÊbeÏhu zasedaÂnõÂ ukaÂzÏe potrÏeba
zpracovaÂnõÂ externõÂho posudku a oba prÏedsedoveÂ se na
teÂto potrÏebeÏ shodnou, budou naÂklady vynalozÏeneÂ na
takovyÂ posudek hrazeny obeÏma stranami rovnyÂm dõÂlem, pokud se prÏedsedoveÂ nedohodnou jinak.
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Â NU
Ï E N IÂ UÂ S T R
Ï E D N IÂ C H O R G A
Ê
O PAT R
Ï EN IÂ
OPATR
Ministerstva financõÂ
ze dne 27. kveÏtna 1999,
kteryÂm se meÏnõÂ opatrÏenõÂ Ministerstva financõÂ ze dne 6. ledna 1999, vyhlaÂsÏeneÂ v cÏaÂstce 5/1999 Sb.
Ministerstvo financõÂ podle § 10 odst. 2 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.,
zrusÏuje u CelnõÂho uÂrÏadu Ostrava POBOCÏKU OSTRAVA ± POSÏTA vyhlaÂsÏenou v prÏõÂloze opatrÏenõÂ Ministerstva
financõÂ ze dne 6. ledna 1999, kteryÂm se oznamujõÂ sõÂdla pobocÏek celnõÂch uÂrÏaduÊ a okruh cÏinnostõÂ, jejichzÏ vyÂkonem
byly poveÏrÏeny.
Toto opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervna 1999.
Ministr:
Mgr. Svoboda v. r.
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R EDA KCÏ N IÂ S DEÏ LE NIÂ
o opraveÏ chyb
1. ve vyhlaÂsÏce NaÂrodnõÂho bezpecÏnostnõÂho
uÂrÏadu cÏ. 76/1999 Sb., o zajisÏteÏnõÂ kryptografickeÂ
ochrany utajovanyÂch skutecÏnostõÂ, provaÂdeÏnõÂ certifikace kryptografickyÂch prostrÏedkuÊ a naÂlezÏitostech
certifikaÂtu
V naÂzvu vyhlaÂsÏky majõÂ slova za cÏaÂrkou spraÂvneÏ
znõÂt: ¹provaÂdeÏnõÂ certifikace kryptografickyÂch prostrÏedkuÊ a naÂlezÏitostech certifikaÂtuª;
2. ve vyhlaÂsÏce Ministerstva zdravotnictvõÂ cÏ. 91/
/1999 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva

zdravotnictvõÂ cÏ. 294/1997 Sb., o mikrobiologickyÂch
pozÏadavcõÂch na potraviny, zpuÊsobu jejich kontroly
a hodnocenõÂ
V cÏlaÂnku I bodeÏ 10 polozÏka Staphylococcus aureus maÂ spraÂvneÏ znõÂt:
2.103ª;
¹Staphylococcus aureus 5 2
5.102
v cÏlaÂnku I bodeÏ 26 polozÏka PlõÂsneÏ maÂ spraÂvneÏ
znõÂt:
¹PlõÂsneÏ
5 2
103
104ª.
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