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O B S A H:
161. Vy h laÂ sÏ ka Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ cÏ. 149/
/1988 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
162. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi CÏeskou republikou a AustraÂliõÂ o vzaÂjemneÂ podporÏe a ochraneÏ
investic
163. O p atrÏ e nõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky, kteryÂm se stanovõÂ minimaÂlnõÂ vyÂsÏe likvidnõÂch prostrÏedkuÊ
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
OpatrÏ en õÂ Ministerstva financõÂ, jõÂmzÏ se urcÏujõÂ emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky, 1994 - 1999, 9,25 %

161
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
ze dne 15. cÏervence 1994,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka FederaÂlnõÂho ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ cÏ. 149/1988 Sb.,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ stanovõÂ podle
§ 177a odst. 2 zaÂkona cÏ. 100/1988 Sb., o sociaÂlnõÂm
zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
cÏ. 37/1993 Sb.:
CÏl. I
V § 19 odst. 5 vyhlaÂsÏky FederaÂlnõÂho ministerstva
praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ cÏ. 149/1988 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 306/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 235/1992 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 30/
/1993 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 177/1993 Sb., veÏta trÏetõÂ znõÂ:

¹PrÏepocÏõÂtacõÂ koeficient se urcÏuje podle pocÏtu rokuÊ vyÂplaty duÊchodu; cÏinõÂ za jeden rok vyÂplaty duÊchodu
1,2500, za dva roky vyÂplaty duÊchodu 1,5625, za trÏi
roky vyÂplaty duÊchodu 1,7969, za cÏtyrÏi roky vyÂplaty
duÊchodu 1,9766 a za kazÏdyÂ dalsÏõÂ rok vyÂplaty duÊchodu
se prÏepocÏõÂtacõÂ koeficient 1,9766 vynaÂsobõÂ hodnotou
1,02.ª.
CÏl. II
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. zaÂrÏõÂ 1994.

Ministr:
Ing. VodicÏka v. r.
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162
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 30. zaÂrÏõÂ 1993 byla v CanberÏe podepsaÂna Dohoda mezi CÏeskou
republikou a AustraÂliõÂ o vzaÂjemneÂ podporÏe a ochraneÏ investic.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 14 odst. 1 dnem 29. cÏervna 1994.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

D OH OD A
mezi
Ï
Ceskou republikou a AustraÂliõÂ
o vzaÂjemneÂ podporÏe a ochraneÏ investic
CÏeskaÂ republika a AustraÂlie (daÂle jen ¹smluvnõÂ
stranyª)
potvrzujõÂce duÊlezÏitost podpory pohybu kapitaÂlu
pro hospodaÂrÏskou cÏinnost a rozvoj a uveÏdomujõÂce si
jeho roli prÏi rozsÏirÏujõÂcõÂch se vzaÂjemnyÂch hospodaÂrÏskyÂch vztazõÂch a technickeÂ spolupraÂci, zejmeÂna s ohledem na investice investoruÊ jedneÂ smluvnõÂ strany na
uÂzemõÂ druheÂ smluvnõÂ strany; a
uznaÂvajõÂce, zÏe sledovaÂnõÂ teÏchto cõÂluÊ by usnadnilo
jasneÂ urcÏenõÂ zaÂsad tyÂkajõÂcõÂch se ochrany investic spolu
s pravidly, kteraÂ by meÏla zajistit uÂcÏinneÏjsÏõÂ vyuzÏitõÂ
teÏchto zaÂsad na uÂzemõÂ smluvnõÂch stran,
dohodly se takto:
CÏ laÂ n e k 1
Definice
(1) Pro uÂcÏely teÂto dohody:
a) ¹investicõÂª se rozumeÏjõÂ vsÏechny druhy majetkovyÂch hodnot, ktereÂ vlastnõÂ nebo ovlaÂdajõÂ investorÏi
jedneÂ smluvnõÂ strany a ktereÂ jsou umozÏneÏny druhou stranou podle jejõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a politiky v oblasti investic tak, jak se cÏas od cÏasu vykonaÂvaÂ, vcÏetneÏ cÏinnostõÂ s investicemi spojenyÂch.
Investice zahrnuje zejmeÂna:
i) movityÂ a nemovityÂ majetek vcÏetneÏ praÂv, jako
jsou hypoteÂky, praÂva zaÂstavnõÂ a zaÂruky,
ii) akcie, cenneÂ papõÂry, dluhopisy a dluzÏnõÂ uÂpisy
a jakeÂkoliv jineÂ druhy uÂcÏasti na spolecÏnosti,
iii) puÊjcÏku nebo jinyÂ naÂrok na penõÂze nebo naÂrok
na plneÏnõÂ, ktereÂ maÂ hospodaÂrÏskou hodnotu,

iv) praÂva z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, vcÏetneÏ
pruÊmyslovyÂch praÂv, jako jsou patenty, obchodnõÂ znaÂmky, obchodnõÂ naÂzvy, pruÊmysloveÂ vzory, autorskaÂ praÂva, know-how
a goodwill, a
v) podnikatelskaÂ opraÂvneÏnõÂ a jakaÂkoliv jinaÂ
praÂva, kteraÂ jsou vyzÏadovaÂna k provaÂdeÏnõÂ
hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti a kteraÂ majõÂ hospodaÂrÏskou hodnotu, propuÊjcÏenaÂ na zaÂkladeÏ zaÂkona
nebo smlouvy, vcÏetneÏ praÂva zabyÂvat se zemeÏdeÏlstvõÂm, lesnictvõÂm, chovem ryb a jineÂho zvõÂrÏectva, vyhledaÂvat, teÏzÏit a vyuzÏõÂvat prÏõÂrodnõÂ
zdroje a vyraÂbeÏt, uzÏõÂvat a prodaÂvat vyÂrobky;
b) ¹investoremª se rozumõÂ obcÏan nebo spolecÏnost
jedneÂ ze smluvnõÂch stran;
c) ¹obcÏanemª se rozumõÂ:
i) ve vztahu k AustraÂlii fyzickaÂ osoba, kteraÂ je
australskyÂm staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem nebo jejõÂzÏ
pobyt v AustraÂlii nenõÂ podle australskeÂho
praÂvnõÂho rÏaÂdu cÏasoveÏ omezen,
ii) ve vztahu k CÏeskeÂ republice fyzickaÂ osoba,
kteraÂ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem CÏeskeÂ republiky;
d) ¹spolecÏnostõÂª se rozumõÂ jakyÂkoliv spolek, sdruzÏenõÂ, podõÂlnictvõÂ, trust nebo jinaÂ praÂvneÏ uznanaÂ
jednotka, kteraÂ je zrÏõÂzena, zalozÏena nebo jinak
rÏaÂdneÏ organizovaÂna:
i) podle praÂvnõÂho rÏaÂdu smluvnõÂ strany, nebo
ii) podle praÂvnõÂho rÏaÂdu trÏetõÂ zemeÏ a vlastnõÂ ji
spolecÏnost uvedenaÂ v odstavci 1 põÂsm. d)
bodu i) tohoto cÏlaÂnku, nebo fyzickaÂ osoba,
kteraÂ je obcÏanem jedneÂ smluvnõÂ strany v souladu s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem,
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bez ohledu na to, je-li spolecÏnost zrÏõÂzena k vyÂdeÏlecÏnyÂm uÂcÏeluÊm, je-li v soukromeÂm nebo jineÂm
vlastnictvõÂ nebo maÂ-li omezeneÂ nebo neomezeneÂ
rucÏenõÂ;
e) ¹vyÂnosemª se rozumõÂ cÏaÂstka plynoucõÂ z investice
a zahrnujõÂcõÂ zisky, dividendy, uÂroky, prÏõÂruÊstky kapitaÂlu, licencÏnõÂ poplatky, poplatky za rÏõÂdicõÂ a technickou pomoc, platy v naturaÂliõÂch a vsÏechny
ostatnõÂ zaÂkonneÂ prÏõÂjmy;
f) ¹volneÏ smeÏnitelnou meÏnouª se rozumõÂ smeÏnitelnaÂ
meÏna, kterou takto urcÏuje MezinaÂrodnõÂ meÏnovyÂ
fond;
g) ¹uÂzemõÂª ve vztahu ke smluvnõÂ straneÏ zahrnuje
teritoriaÂlnõÂ vody, naÂmorÏnõÂ zoÂnu nebo kontinentaÂlnõÂ sÏelf, kde tato smluvnõÂ strana vykonaÂvaÂ svou
svrchovanost, svrchovanaÂ praÂva nebo soudnõÂ pravomoc v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem.
(2) Pro uÂcÏely odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku budou vyÂnosy, ktereÂ budou investovaÂny, povazÏovaÂny za investice a jakaÂkoliv zmeÏna formy, kterou je majetek investovaÂn nebo reinvestovaÂn, neovlivnõÂ jeho charakter
investice.
(3) Pro uÂcÏely teÂto dohody se bude mõÂt za to, zÏe
fyzickaÂ osoba nebo spolecÏnost ovlaÂdaÂ jinou spolecÏnost
nebo investici, maÂ-li osoba nebo spolecÏnost podstatnou
uÂcÏast v uvedeneÂ spolecÏnosti nebo investici.
CÏ laÂ n e k 2
PouzÏitõÂ Dohody
(1) Tato dohoda se bude vztahovat na investice
zrÏõÂzeneÂ po 1. lednu 1950.
(2) VlastnõÂ-li nebo ovlaÂdaÂ-li spolecÏnost jedneÂ
smluvnõÂ strany obcÏan nebo spolecÏnost trÏetõÂ zemeÏ, mohou se smluvnõÂ strany navzaÂjem dohodnout, zÏe praÂva
a vyÂhody z teÂto dohody se na takovou spolecÏnost
nebudou vztahovat.
(3) SpolecÏnost rÏaÂdneÏ zalozÏenaÂ podle zaÂkona jedneÂ
smluvnõÂ strany nebude povazÏovaÂna za investora druheÂ
smluvnõÂ strany, ale investice uskutecÏneÏneÂ do teÂto spolecÏnosti investory druheÂ smluvnõÂ strany budou pozÏõÂvat
ochrany teÂto dohody.
(4) Tato dohoda se nebude vztahovat na spolecÏnost zrÏõÂzenou podle zaÂkona trÏetõÂ zemeÏ podle cÏlaÂnku 1
odst. 1 põÂsm. d) bodu ii), pokud jizÏ byla pouzÏita na
stejnyÂ prÏõÂpad ustanovenõÂ dohody o ochraneÏ investic
sjednaneÂ s touto trÏetõÂ zemõÂ.
(5) Je-li takovaÂ situace mozÏnaÂ v neÏktereÂ ze smluvnõÂch stran, nebude se tato dohoda vztahovat na osobu,
kteraÂ je obcÏanem, ale nemaÂ staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost jedneÂ
smluvnõÂ strany, jestlizÏe:
a) jizÏ byla na stejnyÂ prÏõÂpad pouzÏita ustanovenõÂ dohody o ochraneÏ investic, sjednaneÂ mezi smluvnõÂ
stranou a mezi zemõÂ, jejõÂmzÏ je tato osoba staÂtnõÂm
prÏõÂslusÏnõÂkem; nebo
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b) je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem druheÂ smluvnõÂ
strany.
CÏ laÂ n e k 3
Podpora a ochrana investic
(1) KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude povzbuzovat
a podporovat na sveÂm uÂzemõÂ investice investoruÊ druheÂ
smluvnõÂ strany a v souladu se svyÂmi zaÂkony a investicÏnõÂ
politikou investice umozÏnõÂ.
(2) SmluvnõÂ strana zajistõÂ investicõÂm na sveÂm
uÂzemõÂ rÏaÂdneÂ a spravedliveÂ zachaÂzenõÂ.
(3) SmluvnõÂ strana v souladu se svyÂmi zaÂkony
zajistõÂ ochranu a bezpecÏnost investic na sveÂm uÂzemõÂ
a nebude braÂnit spraÂveÏ, udrzÏovaÂnõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ, vyuzÏitõÂ
nebo naklaÂdaÂnõÂ s investicemi.
(4) Tato dohoda nebude braÂnit investoru jedneÂ
smluvnõÂ strany, aby vyuzÏõÂval praÂvnõÂch nebo politickyÂch opatrÏenõÂ druheÂ smluvnõÂ strany, kteraÂ jsou prÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ ustanovenõÂ teÂto dohody.
CÏ laÂ n e k 4
DolozÏka nejvysÏsÏõÂch vyÂhod
SmluvnõÂ strana bude vzÏdy naklaÂdat s investicemi
na sveÂm uÂzemõÂ, vcÏetneÏ naÂhrady podle cÏlaÂnku 7 a prÏevoduÊ podle cÏlaÂnku 8, alesponÏ tak prÏõÂzniveÏ, jak naklaÂdaÂ
s investicemi investoruÊ jakeÂkoliv trÏetõÂ zemeÏ, za podmõÂnky, zÏe smluvnõÂ strana nebude povinna poskytovat
investicõÂm zachaÂzenõÂ a vyÂhody, ktereÂ vyplyÂvajõÂ:
a) z celnõÂ unie, hospodaÂrÏskeÂ unie, zoÂny volneÂho obchodu nebo dohody o regionaÂlnõÂ hospodaÂrÏskeÂ integraci, k nõÂzÏ smluvnõÂ strana prÏõÂslusÏõÂ; nebo
b) z ustanovenõÂ dohod o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
uzavrÏenyÂch s trÏetõÂ zemõÂ.
CÏ laÂ n e k 5
Vstup a pobyt osob
(1) SmluvnõÂ strana povolõÂ v souladu se svyÂmi zaÂkony o vstupu a pobytu cizõÂch staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ
fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ jsou obcÏany druheÂ smluvnõÂ
strany, a osobaÂm, ktereÂ jsou zameÏstnaÂny u spolecÏnostõÂ
teÂto druheÂ smluvnõÂ strany, aby vstoupily a pobyÂvaly na
jejõÂm staÂtnõÂm uÂzemõÂ za uÂcÏelem vyÂkonu cÏinnostõÂ spojenyÂch s investicemi.
(2) SmluvnõÂ strana povolõÂ v souladu se svyÂmi zaÂkony investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ majõÂ investice na uÂzemõÂ prvnõÂ smluvnõÂ strany, aby zameÏstnaÂvali na uÂzemõÂ prvnõÂ smluvnõÂ strany klõÂcÏovyÂ technickyÂ
a rÏõÂdicõÂ personaÂl podle jejich vyÂbeÏru bez ohledu na
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ.
CÏ laÂ n e k 6
VyvlastneÏnõÂ a znaÂrodneÏnõÂ
(1) ZÏaÂdnaÂ smluvnõÂ strana neprovede znaÂrodneÏnõÂ,
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vyvlastneÏnõÂ nebo jinaÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ majõÂ stejneÂ uÂcÏinky
jako znaÂrodneÏnõÂ nebo vyvlastneÏnõÂ (daÂle jen ¹vyvlastneÏnõÂª) investic investoruÊ druheÂ smluvnõÂ strany, pokud
nebyly splneÏny tyto podmõÂnky:
a) vyvlastneÏnõÂ je ve verÏejneÂm zaÂjmu vztahujõÂcõÂm se
k vnitrÏnõÂ potrÏebeÏ smluvnõÂ strany a bylo provedeno podle zaÂkona;
b) vyvlastneÏnõÂ nemaÂ diskriminacÏnõÂ povahu; a
c) vyvlastneÏnõÂ je spojeno se zaplacenõÂm bezodkladneÂ,
odpovõÂdajõÂcõÂ a plneÂ naÂhrady.
(2) NaÂhrada podle odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku bude
vypocÏtena podle trzÏnõÂ ceny investice teÏsneÏ prÏed vyvlastneÏnõÂm nebo prÏed tõÂm, nezÏ se nadchaÂzejõÂcõÂ vyvlastneÏnõÂ stalo verÏejneÏ znaÂmyÂm. Pokud nemuÊzÏe byÂt cena
spolehliveÏ zjisÏteÏna, naÂhrada bude urcÏena v souladu
s obecneÏ prÏijatyÂmi zaÂsadami oceneÏnõÂ a spravedlivyÂmi
zaÂsadami, ktereÂ berou v uÂvahu investovanyÂ kapitaÂl,
znehodnocenõÂ, navraÂcenyÂ kapitaÂl, hodnotu nahrazeneÂho kapitaÂlu, zmeÏny meÏnoveÂho kurzu a jineÂ zaÂvazÏneÂ
okolnosti.
(3) NaÂhrada bude vyplacena bez zbytecÏneÂho prodlenõÂ, bude zahrnovat uÂrok v platneÂ obchodnõÂ vyÂsÏi ode
dne, kdy byla opatrÏenõÂ uskutecÏneÏna, azÏ do dne platby
a mezi uÂzemõÂmi smluvnõÂch stran bude volneÏ prÏevoditelnaÂ. NaÂhrada bude vyplacena bud' v meÏneÏ puÊvodnõÂ
investice, nebo na zÏaÂdost investora v jineÂ volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
CÏ laÂ n e k 7
NaÂhrada ztraÂt
(1) JestlizÏe smluvnõÂ strana prÏijme opatrÏenõÂ vztahujõÂcõÂ se ke ztraÂtaÂm, ktereÂ utrpeÏli na jejõÂm uÂzemõÂ staÂtnõÂ
prÏõÂslusÏnõÂci nebo spolecÏnosti jakeÂkoliv jineÂ zemeÏ vlivem
ozbrojeneÂho konfliktu, vyÂjimecÏneÂho stavu, obcÏanskyÂch nepokojuÊ nebo jinyÂch podobnyÂch udaÂlostõÂ, zachaÂzenõÂ, ktereÂ bude poskytnuto investoruÊm druheÂ
smluvnõÂ strany, tyÂkajõÂcõÂ se restituce, odsÏkodneÏnõÂ, naÂhrady sÏkody nebo jineÂho vyrovnaÂnõÂ nebude meÂneÏ prÏõÂzniveÂ, nezÏ jakeÂ poskytuje prvnõÂ smluvnõÂ strana staÂtnõÂm
prÏõÂslusÏnõÂkuÊm a spolecÏnostem jakeÂkoliv trÏetõÂ zemeÏ.
(2) VyÂsledneÂ platby budou mezi uÂzemõÂmi smluvnõÂch stran volneÏ prÏevoditelneÂ a budou vyplaceny ve
volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ.
CÏ laÂ n e k 8
PrÏevody
(1) SmluvnõÂ strana povolõÂ na zÏaÂdost investora
druheÂ smluvnõÂ strany, a s vyÂhradou jeho praÂva vykonaÂvat za vyÂjimecÏnyÂch financÏnõÂch nebo hospodaÂrÏskyÂch
okolnostõÂ spravedliveÏ a v dobreÂ võÂrÏe praÂva poskytovanaÂ
jeho praÂvnõÂm rÏaÂdem, prÏevod vsÏech prostrÏedkuÊ uvedeneÂho investora tyÂkajõÂcõÂch se investice na jejõÂm uÂzemõÂ,
mezd a jineÂho majetku personaÂlu, najateÂho ze zahranicÏõÂ
v souvislosti s touto investicõÂ, a to volneÏ bez zbytecÏneÂho prodlenõÂ a v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ ve lhuÊteÏ neprÏesahu-
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jõÂcõÂ cÏtyrÏicetpeÏt dnuÊ od podaÂnõÂ zÏaÂdosti. Tyto prostrÏedky
zahrnujõÂ zejmeÂna:
a) puÊvodnõÂ kapitaÂl a dodatecÏnyÂ kapitaÂl, jehozÏ bylo
pouzÏito k udrzÏenõÂ nebo rozsÏõÂrÏenõÂ investice;
b) vyÂnosy;
c) poplatky, vcÏetneÏ plateb v souvislosti s praÂvy z oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ a s pruÊmyslovyÂmi vlastnickyÂmi praÂvy;
d) prÏõÂjmy z uÂplneÂho nebo cÏaÂstecÏneÂho prodeje, vyneÏtõÂ
vkladu nebo likvidace investice; a
e) platby uskutecÏneÏneÂ podle dohody o puÊjcÏce.
(2) Pokud investor nesouhlasõÂ s jinyÂm rÏesÏenõÂm,
budou prÏevody takovyÂch prostrÏedkuÊ a vyÂdeÏlkuÊ zahranicÏnõÂho personaÂlu do zahranicÏõÂ uskutecÏnÏovaÂny ve
volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ a kurzem platnyÂm v den prÏevodu podle zaÂkonuÊ smluvnõÂ strany, kteraÂ investici
umozÏnila.
(3) SmluvnõÂ strana muÊzÏe chraÂnit praÂva veÏrÏiteluÊ
nebo zajisÏt'ovat vykonatelnost rozsudkuÊ v soudnõÂch
rÏõÂzenõÂch rÏaÂdnyÂm, nediskriminacÏnõÂm a spravedlivyÂm
uplatnÏovaÂnõÂm svyÂch zaÂkonuÊ.
CÏ laÂ n e k 9
Konzultace mezi smluvnõÂmi stranami
SmluvnõÂ strany budou na pozÏaÂdaÂnõÂ ktereÂkoliv
z nich konzultovat otaÂzky tyÂkajõÂcõÂ se vyÂkladu nebo
provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Ï
ResÏenõÂ sporu mezi smluvnõÂmi stranami
(1) SmluvnõÂ strany budou usilovat o prÏaÂtelskeÂ rÏesÏenõÂ jakeÂhokoliv sporu mezi nimi, kteryÂ se vztahuje
k teÂto dohodeÏ.
(2) NenõÂ-li spor takto vyrÏesÏen do devadesaÂti dnuÊ
od doby, kdy jedna smluvnõÂ strana pozÏaÂdala põÂsemneÏ
o konzultace nebo jednaÂnõÂ, bude spor na zÏaÂdost ktereÂkoliv smluvnõÂ strany prÏedlozÏen soudu zrÏõÂzeneÂmu podle
ustanovenõÂ Dodatku A teÂto dohody, nebo dohodnou-li
se smluvnõÂ strany jinak, jineÂmu mezinaÂrodnõÂmu soudu.
CÏ l aÂ ne k 1 1
Ï esÏenõÂ sporu mezi smluvnõÂ stranou a investorem
R
druheÂ smluvnõÂ strany
(1) V prÏõÂpadeÏ sporu mezi smluvnõÂ stranou a investorem druheÂ smluvnõÂ strany tyÂkajõÂcõÂho se investice se
strany ve sporu nejprve pokusõÂ o rÏesÏenõÂ sporu prÏaÂtelsky.
(2) NemuÊzÏe-li byÂt uvedenyÂ spor vyrÏesÏen tõÂmto
zpuÊsobem, kazÏdaÂ strana ve sporu muÊzÏe v souladu
s praÂvnõÂm rÏaÂdem smluvnõÂ strany, kteraÂ investici
umozÏnila, zahaÂjit rÏõÂzenõÂ prÏed prÏõÂslusÏnyÂm soudnõÂm
nebo spraÂvnõÂm orgaÂnem teÂto smluvnõÂ strany.
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(3) KteraÂkoliv strana ve sporu muÊzÏe ucÏinit naÂsledujõÂcõÂ opatrÏenõÂ bez ohledu na to, zda jizÏ bylo pouzÏito
nebo vyuzÏito mõÂstnõÂho prostrÏedku podle odstavce 2
tohoto cÏlaÂnku:
a) jsou-li obeÏ smluvnõÂ strany v uvedeneÂ dobeÏ cÏleny
UÂmluvy o rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic mezi staÂty
a obcÏany jinyÂch staÂtuÊ z r. 1965 (daÂle jen
¹UÂmluvaª), prÏedat spor MezinaÂrodnõÂmu strÏedisku pro rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic (daÂle jen ¹StrÏediskoª) ke smõÂrcÏõÂmu nebo rozhodcÏõÂmu rÏõÂzenõÂ podle
Â mluvy. Pokud toto opatrÏenõÂ
cÏlaÂnku 28 nebo 36 U
ucÏinõÂ investor jedneÂ smluvnõÂ strany, druhaÂ smluvnõÂ
strana bude põÂsemneÏ souhlasit s prÏedaÂnõÂm sporu
StrÏedisku ve lhuÊteÏ trÏiceti dnuÊ poteÂ, co obdrzÏela
takovou zÏaÂdost od investora;
b) nejsou-li obeÏ smluvnõÂ strany v uvedeneÂ dobeÏ cÏleny
Â mluvy, bude spor prÏedaÂn rozhodcÏõÂmu soudu,
U
zrÏõÂzeneÂmu podle Dodatku B, nebo dohodnou-li
se strany ve sporu jinak, jineÂ rozhodcÏõÂ pravomoci.
(4) Je-li spor prÏedaÂn StrÏedisku podle odstavce 3
põÂsm. a) tohoto cÏlaÂnku:
a) a strany ve sporu se nemohou dohodnout, zda je
vhodneÏjsÏõÂ smõÂrcÏõÂ nebo rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ, maÂ praÂvo
volby prÏõÂslusÏnyÂ investor; a
b) bude spolecÏnost, kteraÂ je zrÏõÂzena nebo ustavena
v souladu s praÂvnõÂm rÏaÂdem platnyÂm na uÂzemõÂ
jedneÂ smluvnõÂ strany a v nõÂzÏ prÏed vznikem sporu
investorÏi druheÂ smluvnõÂ strany vlastnõÂ veÏtsÏinu
podõÂluÊ, povazÏovaÂna v souladu s cÏlaÂnkem 25
Â mluvy za spolecÏnost druheÂ
odst. 2 põÂsm. b) U
smluvnõÂ strany.
(5) ZÏaÂdnaÂ smluvnõÂ strana nebude usilovat o rÏesÏenõÂ
sporu, kteryÂ se jizÏ rÏesÏõÂ podle odstavce 2 nebo 3 tohoto
cÏlaÂnku, diplomatickou cestou, pokud:
a) podle povahy veÏci prÏõÂslusÏnyÂ soudnõÂ nebo spraÂvnõÂ
orgaÂn, generaÂlnõÂ sekretaÂrÏ StrÏediska, orgaÂn rozhodcÏõÂho soudu nebo smõÂrcÏõÂ komise nerozhodl, zÏe se
uvedeneÂho sporu jeho pravomoc netyÂkaÂ ; nebo
b) druhaÂ smluvnõÂ strana nedodrzÏela nebo nesplnila
rozsudek, naÂlez, prÏõÂkaz nebo jineÂ rozhodnutõÂ uvedeneÂho orgaÂnu.
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CÏ l aÂ ne k 1 2
Ï
ResÏenõÂ sporu mezi investory smluvnõÂch stran
SmluvnõÂ strana v souladu se svyÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem:
a) zajistõÂ investoruÊm druheÂ smluvnõÂ strany, kterÏõÂ zrÏõÂdili investice na jejõÂm uÂzemõÂ, a osobaÂm jimi zameÏstnanyÂm pro cÏinnosti spojeneÂ s investicemi
plnyÂ prÏõÂsup k prÏõÂslusÏnyÂm soudnõÂm nebo spraÂvnõÂm orgaÂnuÊm, aby mohli vznaÂsÏet naÂroky a domaÂhat se praÂv v prÏõÂpadeÏ sporuÊ s jejich vlastnõÂmi obcÏany nebo spolecÏnostmi;
b) povolõÂ svyÂm obcÏanuÊm a spolecÏnostem, aby provedli volbu jak rÏesÏit spory s investory druheÂ
smluvnõÂ strany tyÂkajõÂcõÂ se investic, vcÏetneÏ rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ vedeneÂho ve trÏetõÂ zemi; a
c) zajistõÂ uznaÂnõÂ a vykonatelnost jakeÂhokoliv konecÏneÂho rozsudku nebo naÂlezu.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Subrogace
(1) JestlizÏe jedna smluvnõÂ strana nebo zastupitelstvõÂ smluvnõÂ strany poskytne investorovi teÂto smluvnõÂ
strany platbu na zaÂkladeÏ zaÂruky, pojisÏt'ovacõÂ smlouvy
nebo jineÂ formy odsÏkodneÏnõÂ udeÏleneÂ v souvislosti
s investicõÂ, druhaÂ smluvnõÂ strana uznaÂ prÏevod jakeÂhokoliv praÂva nebo naÂroku ucÏineÏneÂho v souvislosti s touto
investicõÂ. NaÂrok nebo praÂvo, ktereÂ bylo prÏevedeno,
nebude veÏtsÏõÂ nezÏ puÊvodnõÂ praÂvo nebo naÂrok investora.
CÏ l aÂ ne k 1 4
Vstup v platnost, trvaÂnõÂ a ukoncÏenõÂ
(1) Tato dohoda vstoupõÂ v platnost trÏicet dnõÂ po
dnu, kdy se smluvnõÂ strany navzaÂjem uveÏdomõÂ, zÏe byly
splneÏny uÂstavnõÂ pozÏadavky pro vstup teÂto dohody
v platnost. ZuÊstane v platnosti po dobu patnaÂcti let
a poteÂ zuÊstaÂvaÂ v platnosti po dobu neurcÏitou, pokud
jejõÂ platnost nenõÂ ukoncÏena podle odstavce 2 tohoto
cÏlaÂnku.
(2) KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe ukoncÏit platnost
teÂto dohody kdykoliv po uplynutõÂ patnaÂcti let platnosti
jednorocÏnõÂ põÂsemnou vyÂpoveÏdõÂ danou druheÂ smluvnõÂ
straneÏ.

(6) V zÏaÂdneÂm rÏõÂzenõÂ, ktereÂ se tyÂkaÂ sporu souvisejõÂcõÂho s investicõÂ, nevznese smluvnõÂ strana jako svoji
obranu protinaÂvrh, praÂvo na protiplneÏnõÂ a podobneÏ,
jestlizÏe prÏõÂslusÏnyÂ investor obdrzÏel nebo obdrzÏõÂ, na zaÂkladeÏ pojisÏt'ovacõÂ nebo zaÂrucÏnõÂ smlouvy, naÂhradu nebo
odsÏkodneÏnõÂ za celou utrpeÏnou sÏkodu nebo jejõÂ cÏaÂst.
Investor smluvnõÂ strany, jehozÏ se spor tyÂkaÂ, vsÏak nebude mõÂt naÂrok na vysÏsÏõÂ naÂhradu za investici, kteraÂ je
prÏedmeÏtem sporu, nezÏ vyplyÂvaÂ z cÏlaÂnku 6 odst. 2;
v uÂvahu budou vzaty vsÏechny zdroje naÂhrady, ktereÂ
za vyplacenõÂ naÂhrady na uÂzemõÂ smluvnõÂ strany rucÏõÂ.

DaÂno v CanberÏe dne 30. zaÂrÏõÂ 1993 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm a anglickeÂm, z nichzÏ kazÏdeÂ maÂ stejnou platnost.

Za CÏeskou republiku:
Doc. Ing. Karel Dyba CSc. v. r.
ministr hospodaÂrÏstvõÂ

Za AustraÂlii:
Peter Francis Salmon Cook v. r.
ministr obchodu

(3) Bez ohledu na ukoncÏenõÂ platnosti teÂto dohody
podle odstavce 2 tohoto cÏlaÂnku zuÊstaÂvaÂ Dohoda v platnosti na obdobõÂ dalsÏõÂch patnaÂcti let ode dne ukoncÏenõÂ
jejõÂ platnosti pro investice zrÏõÂzeneÂ nebo nabyteÂ prÏed
datem ukoncÏenõÂ platnosti teÂto dohody.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, k tomu naÂlezÏiteÏ
zplnomocneÏni, podepsali tuto dohodu.
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DODATEK A

DODATEK B

(1) RozhodcÏõÂ soud uvedenyÂ v cÏlaÂnku 10 se bude
sklaÂdat za trÏõÂ osob jmenovanyÂch takto:
a) kazÏdaÂ smluvnõÂ strana jmenuje jednoho rozhodce;
b) rozhodci urcÏenõÂ smluvnõÂmi stranami se dohodnou
ve lhuÊteÏ trÏiceti dnuÊ od jmenovaÂnõÂ druheÂho z nich
na jmenovaÂnõÂ rozhodce±prÏedsedy rozhodcÏõÂho
soudu, kteryÂ je obcÏanem trÏetõÂ zemeÏ majõÂcõÂ diplomatickeÂ styky s obeÏma smluvnõÂmi stranami.
(2) RozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ bude zahaÂjeno na zaÂkladeÏ
vyrozumeÏnõÂ daneÂho diplomatickou cestou smluvnõÂ
stranou, kteraÂ k takoveÂmu rÏõÂzenõÂ daÂvaÂ podneÏt, druheÂ
smluvnõÂ straneÏ. Toto vyrozumeÏnõÂ bude obsahovat prohlaÂsÏenõÂ, v neÏmzÏ bude shrnuta podstata naÂroku, povaha
pozÏadovaneÂho odsÏkodneÏnõÂ a jmeÂno rozhodce jmenovaneÂho smluvnõÂ stranou, kteraÂ daÂvaÂ podneÏt k zahaÂjenõÂ
rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ. Ve lhuÊteÏ sÏedesaÂti dnuÊ od podaÂnõÂ
takoveÂho vyrozumeÏnõÂ druhaÂ smluvnõÂ strana sdeÏlõÂ
smluvnõÂ straneÏ, kteraÂ zahaÂjila rozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ, jmeÂno
sveÂho rozhodce.
(3) Nebude-li v cÏase uvedeneÂm v odstavci 2 tohoto dodatku ucÏineÏno pozÏadovaneÂ jmenovaÂnõÂ, muÊzÏe
kazÏdaÂ smluvnõÂ strana pozÏaÂdat prÏedsedu MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho dvora, aby ucÏinil potrÏebneÂ jmenovaÂnõÂ.
Je-li prÏedseda staÂtnõÂm obcÏanem jedneÂ smluvnõÂ strany
nebo nemuÊzÏe-li tak ucÏinit, bude pozÏaÂdaÂn mõÂstoprÏedseda, aby provedl jmenovaÂnõÂ. Je-li mõÂstoprÏedseda obcÏanem jedneÂ smluvnõÂ strany nebo nemuÊzÏe-li tak ucÏinit,
bude pozÏaÂdaÂn o jmenovaÂnõÂ sluzÏebneÏ nejstarsÏõÂ cÏlen
MezinaÂrodnõÂho soudnõÂho dvora, kteryÂ nenõÂ obcÏanem
zÏaÂdneÂ smluvnõÂ strany.
(4) JestlizÏe se rozhodce jmenovanyÂ v souladu
s tõÂmto dodatkem vzdaÂ sveÂ funkce nebo nebude schopen jednat, bude stejnyÂm zpuÊsobem, jakyÂ je prÏedepsaÂn
pro jmenovaÂnõÂ puÊvodnõÂho rozhodce, jmenovaÂn naÂstupce, kteryÂ bude mõÂt stejneÂ pravomoci a povinnosti
jako puÊvodnõÂ rozhodce.
(5) RozhodcÏõÂ soud bude rozhodovat vsÏechny
otaÂzky, ktereÂ budou v jeho pravomoci, a v souladu
s ustanovenõÂmi jakeÂkoliv dohody mezi smluvnõÂmi stranami urcÏõÂ svaÂ procesnõÂ pravidla.
(6) RozhodcÏõÂ soud vydaÂ rozhodcÏõÂ naÂlez veÏtsÏinou
hlasuÊ ; prÏihleÂdne k ustanovenõÂm teÂto dohody, mezinaÂrodnõÂm dohodaÂm uzavrÏenyÂm obeÏma smluvnõÂmi stranami a obecneÏ uznaÂvanyÂm zaÂsadaÂm mezinaÂrodnõÂho
praÂva. MuÊzÏe vyneÂst rozhodcÏõÂ naÂlez i za neuÂcÏasti
smluvnõÂ strany.
(7) KazÏdaÂ smluvnõÂ strana ponese naÂklady jõÂ urcÏeneÂho rozhodce. NaÂklady prÏedsedy rozhodcÏõÂho soudu
a ostatnõÂ naÂklady vynalozÏeneÂ v souvislosti s vedenõÂm
rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ ponesou obeÏ smluvnõÂ strany rovnyÂm
dõÂlem. RozhodcÏõÂ soud vsÏak muÊzÏe urcÏit, zÏe jedna
smluvnõÂ strana ponese vysÏsÏõÂ cÏaÂst naÂkladuÊ.
(8) RozhodcÏõÂ naÂlez je konecÏnyÂ a zaÂvaznyÂ pro obeÏ
smluvnõÂ strany.

(1) RozhodcÏõÂ soud uvedenyÂ v cÏlaÂnku 11 odst. 3
põÂsm. b) se bude sklaÂdat ze trÏõÂ osob jmenovanyÂch
takto:
a) kazÏdaÂ strana ve sporu jmenuje jednoho rozhodce;
b) rozhodci urcÏenõÂ stranami ve sporu jmenujõÂ ve
lhuÊteÏ trÏiceti dnuÊ od jmenovaÂnõÂ druheÂho z nich
dohodou rozhodce jako prÏedsedu rozhodcÏõÂho
soudu, kteryÂ je obcÏanem trÏetõÂ zemeÏ majõÂcõÂ diplomatickeÂ styky s obeÏma smluvnõÂmi stranami.
(2) RozhodcÏõÂ rÏõÂzenõÂ bude zahaÂjeno põÂsemnyÂm
oznaÂmenõÂm obsahujõÂcõÂm podstatu naÂroku, povahu pozÏadovaneÂho odsÏkodneÏnõÂ a jmeÂno rozhodce jmenovaneÂho stranou, kteraÂ daÂvaÂ podneÏt k zahaÂjenõÂ rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ.
(3) JestlizÏe strana ve sporu, kteraÂ obdrzÏela põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ od druheÂ strany o zahaÂjenõÂ rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ a jmenovaÂnõÂ rozhodce, nejmenuje sveÂho
rozhodce do trÏiceti dnuÊ od obdrzÏenõÂ oznaÂmenõÂ druheÂ
strany, nebo jestlizÏe ve lhuÊteÏ sÏedesaÂti dnuÊ od põÂsemneÂho oznaÂmenõÂ strany o zahaÂjenõÂ rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ
nebude dosazÏeno dohody o jmenovaÂnõÂ prÏedsedy rozhodcÏõÂho soudu, kazÏdaÂ strana ve sporu muÊzÏe pozÏaÂdat
generaÂlnõÂho tajemnõÂka MezinaÂrodnõÂho strÏediska pro
rÏesÏenõÂ sporuÊ z investic, aby provedl potrÏebneÂ jmenovaÂnõÂ.
(4) JestlizÏe se rozhodce jmenovanyÂ podle tohoto
dodatku vzdaÂ sveÂ funkce nebo nebude schopen jednat,
bude stejnyÂm zpuÊsobem, jakyÂ je prÏedepsaÂn pro jmenovaÂnõÂ puÊvodnõÂho rozhodce, jmenovaÂn naÂstupce, kteryÂ
bude mõÂt stejneÂ pravomoci a povinnosti jako puÊvodnõÂ
rozhodce.
(5) RozhodcÏõÂ soud bude rozhodovat vsÏechny
otaÂzky, ktereÂ budou v jeho pravomoci, a v souladu
s ustanovenõÂmi jakeÂkoliv dohody mezi stranami ve
sporu urcÏõÂ svaÂ procesnõÂ pravidla s prÏihleÂdnutõÂm k procesnõÂm pravidluÊm obsazÏenyÂm v RozhodcÏõÂch pravidlech Komise mezinaÂrodnõÂho obchodnõÂho praÂva Organizace spojenyÂch naÂroduÊ.
(6) RozhodcÏõÂ soud vydaÂ rozhodcÏõÂ naÂlez veÏtsÏinou
hlasuÊ ; prÏihleÂdne k ustanovenõÂm teÂto dohody, jakeÂkoliv
dohodeÏ mezi stranami ve sporu a platneÂmu vnitrostaÂtnõÂmu praÂvu smluvnõÂ strany, kteraÂ povolila investici.
(7) KazÏdaÂ strana ve sporu ponese naÂklady jõÂ urcÏeneÂho rozhodce. NaÂklady prÏedsedy rozhodcÏõÂho soudu
a ostatnõÂ naÂklady vynalozÏeneÂ v souvislosti s vedenõÂm
rozhodcÏõÂho rÏõÂzenõÂ ponesou obeÏ strany ve sporu rovnyÂm dõÂlem. RozhodcÏõÂ soud vsÏak muÊzÏe urcÏit, zÏe jedna
strana ve sporu ponese vysÏsÏõÂ cÏaÂst naÂkladuÊ.
(8) RozhodcÏõÂ naÂlez je konecÏnyÂ a zaÂvaznyÂ a bude
vykonaÂn na uÂzemõÂ kazÏdeÂ smluvnõÂ strany v souladu
s jejõÂm praÂvnõÂm rÏaÂdem.
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163
Ï E N IÂ
OPATR
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
ze dne 30. cÏervna 1994,
kteryÂm se stanovõÂ minimaÂlnõÂ vyÂsÏe likvidnõÂch prostrÏedkuÊ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka stanovõÂ podle § 15 zaÂkona
cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch:
§1
MinimaÂlnõÂ vyÂsÏe likvidnõÂch prostrÏedkuÊ bank a pobocÏek zahranicÏnõÂch bank (daÂle jen ¹bankyª) cÏinõÂ
a) 12 % ze zaÂvazkuÊ na videÏnou vuÊcÏi vsÏem osobaÂm
s vyÂjimkou bank;
b) 3 % z termõÂnovanyÂch zaÂvazkuÊ vuÊcÏi vsÏem osobaÂm
s vyÂjimkou bank.
§2
ZaÂvazky podle § 1 se rozumõÂ zaÂvazky v cÏeskyÂch
korunaÂch i zaÂvazky zneÏjõÂcõÂ na cizõÂ meÏnu.

§3
LikvidnõÂ prostrÏedky stanoveneÂ podle § 1 jsou
banky povinny ulozÏit na uÂcÏteÏ u CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
jako povinneÂ minimaÂlnõÂ rezervy.
§4
PovinneÂ minimaÂlnõÂ rezervy se neuÂrocÏõÂ.
§5
ZrusÏuje se opatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky cÏ. 181/
/1993 Sb., kteryÂm se stanovõÂ minimaÂlnõÂ vyÂsÏe likvidnõÂch
prostrÏedkuÊ.
§6
Toto opatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 4. srpna 1994.

GuverneÂr:
Ing. TosÏovskyÂ v. r.
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 E N IÂ
OPATR
Ministerstva financõÂ
ze dne 25. cÏervence 1994,
jõÂmzÏ se urcÏujõÂ emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky, 1994-1999, 9,25 %
Ministerstvo financõÂ v souladu s § 19 zaÂkona
cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 7 zaÂkona cÏ. 331/
/1993 Sb., o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na rok
1994 a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, urcÏuje emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky,
1994-1999, 9,25 %:

Â rokovyÂ vyÂnos: kupon s pevnou uÂrokovou sazU
bou 9,25 % p.a.
ZdaneÏnõÂ uÂrokovyÂch vyÂnosuÊ: osvobozeny od daneÏ
z prÏõÂjmuÊ
ISIN: CZ 0001000293

1. ZaÂkladnõÂ charakteristika dluhopisuÊ:
Emitent: CÏeskaÂ republika zastoupenaÂ Ministerstvem financõÂ
NaÂzev: Dluhopis CÏeskeÂ republiky, 1994-1999,
9,25 %
JmenovitaÂ hodnota: KcÏ 10 000
Forma dluhopisu: cennyÂ papõÂr na dorucÏitele
Podoba dluhopisu: zaknihovanyÂ cennyÂ papõÂr
Datum emise: 12. srpna 1994
Datum splatnosti: 12. srpna 1999
Doba splatnosti: 5 let

2. Dluhopisy jsou vydaÂvaÂny podle § 7 zaÂkona cÏ. 331/
/1993 Sb., o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na
rok 1994 a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
3. Dluhopisy zneÏjõÂ na dorucÏitele a jsou vydaÂvaÂny
v zaknihovaneÂ podobeÏ. Evidenci majiteluÊ vede
StrÏedisko cennyÂch papõÂruÊ.
4. Dluhopisy mohou nabyÂvat praÂvnickeÂ a fyzickeÂ
osoby se sõÂdlem nebo bydlisÏteÏm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky i v zahranicÏõÂ. Repatriace vyÂnosuÊ a splaceneÂ nominaÂlnõÂ hodnoty do zahranicÏõÂ budou provaÂdeÏny dle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ CÏeskeÂ republiky.
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5. Dluhopisy jsou verÏejneÏ obchodovatelneÂ a budou
kotovaÂny na Burze cennyÂch papõÂruÊ Praha. PrÏevoditelnost dluhopisuÊ ve StrÏedisku cennyÂch papõÂruÊ
zacÏõÂnaÂ dnem prÏipsaÂnõÂ dluhopisuÊ na uÂcÏty prvnõÂch
majiteluÊ a koncÏõÂ trÏicet kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ prÏede
dnem splatnosti.
6. Dluhopisy jsou uÂrocÏeny pevnou uÂrokovou sazÂ rokoveÂ vyÂnosy jsou
bou ve vyÂsÏi 9,25 % p.a. U
vyplaÂceny jedenkraÂt rocÏneÏ, a to vzÏdy k 12. srpnu
prÏõÂslusÏneÂho roku. PrÏipadne-li den vyÂplaty vyÂnosu
na den pracovnõÂho klidu, bude vyÂplata provedena
prvnõÂ naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den bez naÂroku na vyÂnos za toto odsunutõÂ platby. Datum ex-kupon je
stanoveno na 13. cÏervence (BCK ± standard).
UÂrokovyÂ vyÂnos obdrzÏõÂ vzÏdy investor, kteryÂ je
majitelem dluhopisu 12. cÏervence kazÏdeÂho roku.
UÂrokovyÂ vyÂnos za prvnõÂ rok obdrzÏõÂ investor,
kteryÂ je majitelem dluhopisu 12. cÏervence 1995.
7. VyÂpocÏet pomeÏrneÂ cÏaÂsti uÂroku probõÂhaÂ na baÂzi
jednoho roku o 360 dnech a 12 meÏsõÂcuÊ po 30
dnech (BCK ± standard 30E/360). PomeÏrnaÂ cÏaÂst
uÂrokoveÂho vyÂnosu je do ceny dluhopisu zapocÏõÂtaÂvaÂna od data emise.
8. PrimaÂrnõÂ prodej dluhopisuÊ bude proveden formou aukce porÏaÂdaneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou
pro skupinu prÏõÂmyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ. DalsÏõÂ investorÏi
se mohou aukce zuÂcÏastnit prostrÏednictvõÂm prÏõÂmyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ. OznaÂmenõÂ o aukci a seznam prÏõÂmyÂch uÂcÏastnõÂkuÊ budou zverÏejneÏny.
9. CelkovyÂ objem emise dluhopisuÊ bude urcÏen vyÂsledkem aukce. Emise muÊzÏe byÂt za stejnyÂch emisnõÂch podmõÂnek znovu otevrÏena.
10. Ministerstvo financõÂ prohlasÏuje, zÏe dluzÏõÂ kazÏdeÂmu
majiteli dluhopisu nominaÂlnõÂ hodnotu dluhopisu.
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Dluhopisy budou splaÂceny v nominaÂlnõÂ hodnoteÏ
ke dni 12. srpna 1999. TõÂmto dnem takeÂ koncÏõÂ
uÂrocÏenõÂ dluhopisuÊ. NominaÂlnõÂ hodnota dluhopisu
spolu s poslednõÂm uÂrokovyÂm vyÂnosem bude vyplacena investorovi, kteryÂ je majitelem dluhopisu
dne 12. cÏervence 1999 (BCK ± standard).
11. VesÏkeraÂ praÂva plynoucõÂ z dluhopisuÊ se promlcÏujõÂ
uplynutõÂm deseti let od data splatnosti (§ 23 zaÂkona cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
12. Ministerstvo financõÂ se zavazuje, zÏe zabezpecÏõÂ vyÂplatu uÂrokovyÂch vyÂnosuÊ z dluhopisuÊ a splatõÂ nominaÂlnõÂ hodnotu dluhopisuÊ jejich majiteluÊm podle teÏchto emisnõÂch podmõÂnek. PlatebnõÂm mõÂs-tem
je KomercÏnõÂ banka, a.s. PlatebnõÂ mõÂsto zverÏejnõÂ
zpuÊsob, jakyÂm budou vyÂplata kuponu a spla-cenõÂ
nominaÂlnõÂ hodnoty provedeny. UÂrokoveÂ vyÂnosy
z dluhopisuÊ jsou osvobozeny od daneÏ z prÏõÂjmuÊ [§
4 odst. 1 põÂsm. t) a § 19 odst. 1 põÂsm. ch) zaÂkona
cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ].
13. Dluhopisy jsou prÏõÂmyÂmi, nepodmõÂneÏnyÂmi a nepodrÏõÂzenyÂmi zaÂvazky CÏeskeÂ republiky, ktereÂ jsou
na stejneÂ uÂrovni se vsÏemi ostatnõÂmi existujõÂcõÂmi
i budoucõÂmi prÏõÂmyÂmi, nepodmõÂneÏnyÂmi i nepodrÏõÂzenyÂmi zaÂvazky CÏeskeÂ republiky.
14. OznaÂmenõÂ pro verÏejnost tyÂkajõÂcõÂ se teÏchto dluhopisuÊ budou publikovaÂna v HospodaÂrÏskyÂch novinaÂch nebo jineÂm obdobneÏ zameÏrÏeneÂm denõÂku,
beÏzÏneÏ dostupneÂm v CÏeskeÂ republice.
15. Tyto emisnõÂ podmõÂnky mohou byÂt prÏelozÏeny do
cizõÂch jazykuÊ. Dojde-li k rozporu mezi ruÊznyÂmi
jazykovyÂmi verzemi emisnõÂch podmõÂnek, bude
rozhodujõÂcõÂ verze cÏeskaÂ.
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