RocÏnõÂk 1995

Â KONU
Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏESKEÂ REPUBLIKY

Ï aÂstka 5
C

RozeslaÂna dne 22. uÂnora 1995

Cena KcÏ 16,±

O B S A H:
17. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 24. ledna 1995 ve veÏci naÂvrhu na cÏaÂstecÏneÂ zrusÏenõÂ cÏl. III obecneÏ zaÂvazneÂ
vyhlaÂsÏky obce VraÂzÏ ze dne 13. cÏervna 1994 o mõÂstnõÂm poplatku za uzÏõÂvaÂnõÂ verÏejneÂho prostranstvõÂ
18. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 24. ledna 1995 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce
Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a sklaÂdkovaÂnõÂ tuheÂho domovnõÂho odpadu
19. N a rÏ õÂ z enõÂ v l aÂ d y o zavedenõÂ letnõÂho cÏasu v letech 1995 azÏ 1997
20. Vy h laÂ sÏ ka Ministerstva sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy
CÏeskeÂ republiky cÏ. 48/1993 Sb., o sÏkolnõÂm stravovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
21. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a StaÂtem Izrael o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
22. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Mad'arskou republikou o zamezenõÂ
dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
23. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ ObchodnõÂ dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou VietnamskeÂ
socialistickeÂ republiky
24. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ ObchodnõÂ dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou TuniskeÂ republiky
25. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Protokolu mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou RuskeÂ federace
o dodaÂvkaÂch ropy z RuskeÂ federace do CÏeskeÂ republiky
26. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody o zaÂruce mezi CÏeskou republikou a Evropskou investicÏnõÂ bankou
(CÏeskaÂ republika ± TelekomunikacÏnõÂ projekt 1), Dohody o zaÂruce (CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ projekt) mezi CÏeskou republikou
a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohody o zaÂruce (TelekomunikacÏnõÂ projekt) mezi CÏeskou republikou a MezinaÂrodnõÂ bankou pro obnovu a rozvoj
Â mluveÏ o kontrole a oznacÏovaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ z drahyÂch
27. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o prÏõÂstupu CÏeskeÂ republiky k U
kovuÊ
28. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Dohody mezi Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu CÏeskeÂ republiky
a SpolkovyÂm ministerstvem pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, ochranu prÏõÂrody a bezpecÏnost reaktoruÊ SpolkoveÂ republiky NeÏmecko
o uskutecÏneÏnõÂ spolecÏnyÂch pilotnõÂch projektuÊ na ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ ke snõÂzÏenõÂ znecÏisÏteÏnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂho hranice
OpatrÏenõÂ uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ
OpatrÏ e n õÂ v laÂ d y, kteryÂm se vyhlasÏuje prÏõÂruÊstek spotrÏebitelskyÂch cen zvyÂsÏenyÂ o 5 % za prvnõÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994, za druheÂ
azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994, za trÏetõÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 a za cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 proti stejnyÂm obdobõÂm roku 1993 podle
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 334/1993 Sb., o regulacÏnõÂm a sankcÏnõÂm opatrÏenõÂ ve mzdoveÂ oblasti
OpatrÏ en õÂ Ministerstva financõÂ, jõÂmzÏ se urcÏujõÂ emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky, 1995 ± 2000, 8,7 %
Ozn aÂ men õÂ Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ o ulozÏenõÂ kolektivnõÂch smluv vysÏsÏõÂho stupneÏ
Ozn aÂ menõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky o vydaÂnõÂ opatrÏenõÂ, kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje opatrÏenõÂ, kteryÂm se stanovõÂ zaÂsady klasifikace
pohledaÂvek z uÂveÏruÊ a tvorby rezerv a opravnyÂch polozÏek k teÏmto pohledaÂvkaÂm
Re dak cÏ n õÂ s deÏ le n õÂ o opraveÏ chyb v zaÂkonu cÏ. 216/1994 Sb., v zaÂkonu cÏ. 258/1994 Sb., v zaÂkonu cÏ. 259/1994 Sb., v zaÂkonu
cÏ. 273/1994 Sb. a v zaÂkonu CÏNR (uÂplneÂm zneÏnõÂ) cÏ. 2/1995 Sb.
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17
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 24. ledna 1995 ve veÏci naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho
uÂrÏadu v BerouneÏ na cÏaÂstecÏneÂ zrusÏenõÂ cÏl. III. obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce VraÂzÏ ze dne 13. cÏervna 1994 o mõÂstnõÂm
poplatku za uzÏõÂvaÂnõÂ verÏejneÂho prostranstvõÂ
takto:
CÏaÂst ustanovenõÂ cÏl. III. ve slovech ¹daÂlnice, daÂlnicÏnõÂ odpocÏõÂvadloª obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce VraÂzÏ
ze dne 13. cÏervna 1994 o mõÂstnõÂm poplatku za uzÏõÂvaÂnõÂ verÏejneÂho prostranstvõÂ se zrusÏuje dnem vyhlaÂsÏenõÂ
naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.

18
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 24. ledna 1995 ve veÏci naÂvrhu prÏednostky OkresnõÂho
uÂrÏadu v CÏeskyÂch BudeÏjovicõÂch na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993
o poplatku za odvoz a sklaÂdkovaÂnõÂ tuheÂho domovnõÂho odpadu
takto:
VyhlaÂsÏka obce Ledenice o poplatku za odvoz a sklaÂdkovaÂnõÂ tuheÂho domovnõÂho odpadu, prÏijataÂ ObecnõÂm zastupitelstvem v LedenicõÂch dne 3. listopadu 1993, se zrusÏuje dnem vyhlaÂsÏenõÂ naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.
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19
Â DY
Ï IÂ Z E NIÂ VLA
N AR
ze dne 11. ledna 1995
o zavedenõÂ letnõÂho cÏasu v letech 1995 azÏ 1997
VlaÂda narÏizuje podle § 1 zaÂkona cÏ. 54/1946 Sb.,
o letnõÂm cÏase, a k provedenõÂ zaÂkonõÂku praÂce:
§1
PocÏaÂtek a konec letnõÂho cÏasu v letech 1995 azÏ 1997
(1) LetnõÂ cÏas se zavaÂdõÂ v roce 1995 dnem 26. brÏezna, v roce 1996 dnem 31. brÏezna a v roce 1997 dnem
30. brÏezna. V teÏchto dnech o druheÂ hodineÏ strÏedoevropskeÂho cÏasu se posunou hodiny na trÏetõÂ hodinu
letnõÂho cÏasu.
(2) LetnõÂ cÏas koncÏõÂ v roce 1995 dnem 24. zaÂrÏõÂ,
v roce 1996 dnem 27. rÏõÂjna a v roce 1997 dnem
26. rÏõÂjna. V teÏchto dnech o trÏetõÂ hodineÏ letnõÂho cÏasu
se posunou hodiny na druhou hodinu strÏedoevropskeÂho cÏasu.

§2
Vliv zavedenõÂ letnõÂho cÏasu
na stanovenou tyÂdennõÂ pracovnõÂ dobu
(1) StanovenaÂ tyÂdennõÂ pracovnõÂ doba u zameÏstnancuÊ, jimzÏ pocÏaÂtek letnõÂho cÏasu v letech 1995 azÏ
1997 prÏipadne do jejich pracovnõÂ smeÏny, pokud se tato
pracovnõÂ smeÏna v duÊsledku zavedenõÂ letnõÂho cÏasu
zkraÂtõÂ, bude v prÏõÂslusÏneÂm tyÂdnu o jednu hodinu kratsÏõÂ.
(2) StanovenaÂ tyÂdennõÂ pracovnõÂ doba u zameÏstnancuÊ, jimzÏ konec letnõÂho cÏasu v letech 1995 azÏ 1997
prÏipadne do jejich pracovnõÂ smeÏny, pokud se tato pracovnõÂ smeÏna v duÊsledku ukoncÏenõÂ letnõÂho cÏasu prodlouzÏõÂ, bude v prÏõÂslusÏneÂm tyÂdnu o jednu hodinu delsÏõÂ.
§3
Â
UcÏinnost
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda vlaÂdy:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ:
Ing. VodicÏka v. r.

20
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy
ze dne 17. ledna 1995,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy CÏeskeÂ republiky cÏ. 48/1993 Sb.,
o sÏkolnõÂm stravovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy podle § 13 põÂsm. l) zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 564/
/1990 Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏ a samospraÂveÏ ve sÏkolstvõÂ,
stanovõÂ:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka Ministerstva sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂ-

chovy CÏeskeÂ republiky cÏ. 48/1993 Sb., o sÏkolnõÂm stravovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, se meÏnõÂ takto:
CÏaÂst trÏetõÂ prÏõÂlohy k vyhlaÂsÏce cÏ. 48/1993 Sb., kterou
se stanovõÂ financÏnõÂ normativy na naÂkup potravin, se
nahrazuje tõÂmto zneÏnõÂm:
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¹3. FinancÏnõÂ normativy na naÂkup potravin
ZarÏõÂzenõÂ, skupiny straÂvnõÂkuÊ,
dennõÂ jõÂdlo

FinancÏnõÂ normativ
KcÏ/den/straÂvnõÂk
v rozmezõÂ

3.1. PrÏedsÏkolnõÂ zarÏõÂzenõÂ, zarÏõÂzenõÂ pro vyÂkon uÂstavnõÂ
vyÂchovy (3 azÏ 6 rokuÊ)
snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd
svacÏina
vecÏerÏe
Celkem (celodennõÂ)
na naÂpoje

3,90
3,20
8,50
3,20
7,30

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

7,20
4,60
13,70
4,60
9,90

26,10 azÏ 40,00
1,50 azÏ 2,50

snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd
svacÏina
vecÏerÏe

5,20
3,90
10,20
3,20
8,50

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

7,80
6,50
17,60
4,60
13,70

Celkem (celodennõÂ)

31,00 azÏ 50,20
5,80
3,90
11,50
3,20
9,10

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

Celkem (celodennõÂ)

33,50 azÏ 53,50

2,60 azÏ 3,20
11,10 azÏ 18,70

Celkem (celodennõÂ)
II. vecÏerÏe ve vyÂchovnyÂch
uÂstavech

36,40 azÏ 57,70
5,20 azÏ

8,50

dõÂvky
snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd
svacÏina
vecÏerÏe

5,20
3,40
11,70
2,60
10,40

Celkem (celodennõÂ)

33,30 azÏ 51,90

Celkem (celodennõÂ)

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

7,80
5,80
18,90
3,20
16,20

8,50
6,20
19,50
3,20
17,60

34,80 azÏ 55,00

3.4. SportovnõÂ a tanecÏnõÂ sÏkoly
10 azÏ 14 rokuÊ

zÏaÂci 5. azÏ 9. rocÏnõÂkuÊ
snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd
svacÏina
vecÏerÏe

svacÏina
vecÏerÏe

spolecÏnaÂ zarÏõÂzenõÂ (chlapci i dõÂvky)
snõÂdaneÏ
5,60
prÏesnõÂdaÂvka
3,60
obeÏd
12,30
svacÏina
2,60
vecÏerÏe
10,70

3.2. ZaÂkladnõÂ sÏkoly, zarÏõÂzenõÂ pro vyÂkon uÂstavnõÂ
vyÂchovy a ochranneÂ vyÂchovy
zÏaÂci 1. azÏ 4. rocÏnõÂkuÊ

8,50
6,50
18,90
4,60
15,00

3.3. StrÏednõÂ sÏkoly, domovy mlaÂdezÏe, zarÏõÂzenõÂ pro
vyÂkon uÂstavnõÂ a ochranneÂ vyÂchovy
(15 azÏ 18 rokuÊ)
chlapci
snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd

CÏaÂstka 5
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5,80 azÏ 9,10
3,90 azÏ 6,50
13,00 azÏ 20,20

snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd
svacÏina
vecÏerÏe

8,50
7,00
18,90
3,50
15,00

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

Celkem (celodennõÂ)

52,90 azÏ 89,50

15 azÏ 18 rokuÊ
snõÂdaneÏ
prÏesnõÂdaÂvka
obeÏd
svacÏina
vecÏerÏe

9,50
8,00
19,50
4,00
17,60

Celkem (celodennõÂ)

58,60 azÏ 96,50ª.

azÏ
azÏ
azÏ
azÏ
azÏ

18,00
14,00
33,00
4,50
20,00

18,00
15,00
35,00
5,50
23,00

CÏl. II
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. Pilip v. r.

CÏaÂstka 5

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 21 / 1995

Strana 373

21
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 12. prosince 1993 byla v JeruzaleÂmeÏ podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a StaÂtem Izrael o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval. RatifikacÏnõÂ
listiny byly vymeÏneÏny v Praze dne 23. prosince 1994.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 29 odst. 2 dnem 23. prosince 1994.
CÏeskyÂ prÏeklad Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze
nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.

SM LOU VA
mezi
CÏeskou republikou
a
StaÂtem Izrael
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku
v oboru danõÂ z prÏõÂjmuÊ
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda StaÂtu Izrael
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt Smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu
a napomaÂhat dalsÏõÂmu rozvoji vzaÂjemnyÂch vztahuÊ,
se dohodly takto:
CÏ l aÂ ne k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ majõÂ
bydlisÏteÏ cÏi sõÂdlo v jednom nebo obou smluvnõÂch staÂtech (rezidenti).
CÏ l aÂ ne k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se uplatnÏuje na daneÏ z prÏõÂjmu
uklaÂdaneÂ jmeÂnem kazÏdeÂho ze smluvnõÂch staÂtuÊ nebo
jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ, at'
je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu se povazÏujõÂ vsÏechny daneÏ
vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu nebo z cÏaÂsti prÏõÂjmu
vcÏetneÏ danõÂ ze zisku ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku, danõÂ z celkoveÂho objemu mezd cÏi platuÊ
vyplaÂcenyÂch podniky a rovneÏzÏ danõÂ z prÏõÂruÊstku majetku.

3. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje,
jsou:
a) v CÏeskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª);
b) v Izraeli
(i) daneÏ uklaÂdaneÂ podle zaÂkona o dani z prÏõÂjmu
(Income Tax Ordinance) a zaÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch;
(ii) danÏ ze zisku a danÏ z objemu mezd financÏnõÂch
institucõÂ a pojisÏt'ovacõÂch spolecÏnostõÂ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹izraelskaÂ danÏª).
4. Tato smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na daneÏ
stejneÂho nebo podobneÂho druhu, ktereÂ budou uklaÂdaÂny po podpisu teÂto smlouvy vedle nebo mõÂsto soucÏasnyÂch danõÂ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si
vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
CÏ l aÂ ne k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
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a) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª znamenaÂ uÂzemõÂ, na ktereÂm platõÂ danÏoveÂ zaÂkony CÏeskeÂ republiky;
b) vyÂraz ¹Izraelª znamenaÂ staÂt Izrael v souladu s jeho
zaÂkony, a pokud je pouzÏit v zemeÏpisneÂm vyÂznamu, zahrnuje, avsÏak nenõÂ omezen na vyÂsostneÂ
vody Izraele a jakoukoliv oblast vneÏ vyÂsostnyÂch
vod, kteraÂ v souladu se zaÂkony Izraele je uÂzemõÂm,
na neÏmzÏ mohou byÂt vykonaÂvaÂna praÂva Izraele
tyÂkajõÂcõÂ se pruÊzkumu a vyuzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch, biologickyÂch a nerostnyÂch zdrojuÊ nachaÂzejõÂcõÂch se
v morÏskeÂ vodeÏ, na morÏskeÂm dneÏ a v podlozÏõÂ
teÏchto vod;
c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu CÏeskou republiku
nebo Izrael;
d) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
e) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje praÂvnickou osobu
nebo nositele praÂv, povazÏovaneÂho pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobu;
f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª
a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ
podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
g) 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 praÂva platneÂho
v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ ;
h) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli
dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ, silnicÏnõÂm vozidlem
nebo letadlem, kteraÂ je provozovaÂna podnikem,
jehozÏ mõÂsto skutecÏneÂho vedenõÂ je umõÂsteÏno v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, pokud takovaÂ doprava nenõÂ
uskutecÏnÏovaÂna jen mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ ;
i) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky ± ministra financõÂ
nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce;
(ii) v prÏõÂpadeÏ Izraele ± ministra financõÂ nebo jeho
zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. KazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ nenõÂ jinak definovaÂn, bude
mõÂt pro aplikaci teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem vyÂznam, jezÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂva tohoto staÂtu, ktereÂ
upravuje daneÏ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, pokud
souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ l aÂ ne k 4
DanÏovyÂ domicil
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏuje kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ
zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂs-

ta vedenõÂ, mõÂsta zalozÏenõÂ nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje osobu,
kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ v tomto smluvnõÂm staÂteÏ
pouze z duÊvoduÊ prÏõÂjmu ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ nebo
majetku v tomto staÂteÏ umõÂsteÏneÂho.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, bude jejõÂ
postavenõÂ urcÏeno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt; jestlizÏe maÂ staÂlyÂ byt
v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem
v tom staÂteÏ, ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy (strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm staÂteÏ maÂ
tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ nebo
jestlizÏe nemaÂ staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ, ve ktereÂm
se obvykle zdrzÏuje;
c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je
rezidentem v tom staÂteÏ, jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem obou
staÂtuÊ nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjmenou dohodou.
3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle
ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch
staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ,
v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho vedenõÂ.
JestlizÏe staÂt, ve ktereÂm se nachaÂzõÂ mõÂsto skutecÏneÂho
vedenõÂ, nemuÊzÏe byÂt urcÏen, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
CÏ l aÂ ne k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo zcÏaÂsti svoji cÏinnost.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ :
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu; a
duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jineÂ
mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje.

3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª rovneÏzÏ zahrnuje:
a) stavenisÏteÏ nebo stavbu, instalacÏnõÂ nebo montaÂzÏnõÂ
projekt, avsÏak pouze trvaÂ-li takoveÂ stavenisÏteÏ nebo
projekt deÂle nezÏ 12 meÏsõÂcuÊ ;
b) poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ konzultacÏnõÂch a manazÏerskyÂch sluzÏeb, poskytovanyÂch podnikem prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracov-
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nõÂkuÊ zameÏstnanyÂch podnikem pro takoveÂ uÂcÏely,
avsÏak pouze pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru
trvajõÂ (u stejneÂho nebo souvisejõÂcõÂho projektu) na
uÂzemõÂ staÂtu po jedno nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ
v uÂhrnu võÂce nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.
4. Bez ohledu na prÏedchaÂzejõÂcõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª
nezahrnuje:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
b) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ;
c) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem zpracovaÂnõÂ jinyÂm podnikem;
d) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik;
e) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje pro
podnik pouze za uÂcÏelem reklamy, poskytovaÂnõÂ
informacõÂ, veÏdeckeÂho vyÂzkumu nebo podobnyÂch
cÏinnostõÂ, ktereÂ majõÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo
pomocnyÂ charakter;
f) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze k vyÂkonu jakeÂhokoliv spojenõÂ cÏinnostõÂ uvedenyÂch v pododstavcõÂch a) ± e), pokud celkovaÂ
cÏinnost trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto
spojenõÂ, maÂ prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter.
5. JestlizÏe, bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1
a 2, osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho se
vztahuje odstavec 6 ± jednaÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ na uÂcÏet
podniku a maÂ k dispozici a obvykle pouzÏõÂvaÂ plnou
moc, kteraÂ ji dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, maÂ se za to, zÏe tento podnik maÂ staÂlou provozovnu v tomto staÂteÏ ve vztahu ke vsÏem cÏinnostem,
ktereÂ tato osoba provaÂdõÂ pro podnik, pokud cÏinnosti
teÂto osoby nejsou omezeny na cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 4, ktereÂ, pokud by byly uskutecÏnÏovaÂny prostrÏednictvõÂm trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ, by nezaklaÂdaly existenci
staÂleÂ provozovny podle ustanovenõÂ tohoto odstavce.
6. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu ve smluvnõÂm staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto
staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe,
generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ
cÏinnosti.
7. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, ovlaÂdaÂ spolecÏnost nebo je
ovlaÂdaÂna splecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ nebo kteraÂ tam vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
(at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto spolecÏnosti staÂlou
provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
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CÏ l aÂ ne k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z nemoviteÂho majetku (vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ ze
zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ) umõÂsteÏneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ takovyÂ vyÂznam,
jakyÂ maÂ podle zaÂkonuÊ smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ je 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 uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku a praÂva
na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platy za teÏzÏenõÂ nebo za
prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek, pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ ; lodeÏ, cÏluny a letadla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro prÏõÂjmy z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho zpuÊsobu
uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 platõÂ rovneÏzÏ pro
prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku a pro prÏõÂjmy
z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ.
CÏ l aÂ ne k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna.
JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost tõÂmto zpuÊsobem, mohou byÂt zisky podniku zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ, avsÏak pouze v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm je
lze prÏicÏõÂtat teÂto staÂleÂ provozovneÏ.
2. JestlizÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, prÏisuzujõÂ se s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 3 v kazÏdeÂm
smluvnõÂm staÂteÏ teÂto staÂleÂ provozovneÏ zisky, ktereÂ by
byla mohla docõÂlit, kdyby byla jako samostatnyÂ podnik
vykonaÂvala stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti za stejnyÂch
nebo obdobnyÂch podmõÂnek a byla zcela nezaÂvislaÂ ve
styku s podnikem, jehozÏ je staÂlou provozovnou.
3. PrÏi vyÂpocÏtu ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje
odecÏõÂst naÂklady podniku, vynalozÏeneÂ na cõÂle sledovaneÂ
touto staÂlou provozovnou vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch, at'
vznikly ve staÂteÏ, v neÏmzÏ je tato staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde.
4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obyvkleÂ
stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku
jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, nevylucÏuje ustanovenõÂ odstavce 2,
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aby tento smluvnõÂ staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt
zdaneÏny, tõÂmto obvyklyÂm rozdeÏlenõÂm; pouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ ziskuÊ musõÂ byÂt vsÏak takovyÂ, aby vyÂsledek byl v souladu se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto
cÏlaÂnku.
5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na
zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ se majõÂ prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ, se
pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ kazÏdyÂ rok
stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, nebudou
ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto
cÏlaÂnku.

byÂt zahrnuty do ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
2. JestlizÏe jeden smluvnõÂ staÂt zahrne do ziskuÊ podniku tohoto staÂtu a naÂsledneÏ zdanõÂ zisky, ze kteryÂch
byl podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtu zdaneÏn v tomto
druheÂm staÂteÏ, a zisky takto zahrnuteÂ jsou zisky, ktereÂ
by byly docõÂleny podnikem prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu,
kdyby podmõÂnky sjednaneÂ mezi podniky byly takoveÂ, jakeÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky, upravõÂ druhyÂ staÂt vhodneÏ cÏaÂstku daneÏ ulozÏeneÂ
z teÏchto ziskuÊ v tomto staÂteÏ. PrÏi stanovenõÂ teÂto uÂpravy
se vezme naÂlezÏityÂ zrÏetel na jinaÂ ustanovenõÂ teÂto
smlouvy, a bude-li to nutneÂ, prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se za tõÂm uÂcÏelem vzaÂjemneÏ poradõÂ.
3. UstanovenõÂ odstavce 2 se neuplatnõÂ v prÏõÂpadeÏ
podvodu nebo veÏdomeÂho zanedbaÂnõÂ.

CÏ l aÂ ne k 8
MezinaÂrodnõÂ doprava

CÏ laÂ ne k 10
Dividendy

1. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ, silnicÏnõÂch vozidel
nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je umõÂsteÏno sõÂdlo
skutecÏneÂho vedenõÂ podniku. Pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku
vyÂraz ¹ziskyª zahrnuje prÏõÂjmy z prÏõÂlezÏitostneÂho pronaÂjmu lodõÂ, silnicÏnõÂch vozidel nebo letadel, jestlizÏe
tento pronaÂjem je nahodilyÂ ve vztahu k provozovaÂnõÂ
mezinaÂrodnõÂ dopravy.

1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ.

2. JestlizÏe sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku lodnõÂ
dopravy je na palubeÏ lodi, povazÏuje se za umõÂsteÏneÂ ve
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm se nachaÂzõÂ domovskyÂ prÏõÂstav teÂto lodi, nebo nenõÂ-li takovyÂ domovskyÂ prÏõÂstav, ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je provozovatel lodi rezidentem.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ takeÂ pro zisky
z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
CÏ l aÂ ne k 9
SdruzÏeneÂ podniky
1. JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
b) tyteÂzÏ osoby se prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na
rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku jednoho
smluvnõÂho staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho
staÂtu,
a jestlizÏe v teÏchto prÏõÂpadech jsou oba podniky ve svyÂch
obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ dohodly nebo jim byly ulozÏeny a ktereÂ se
lisÏõÂ od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi podniky
nezaÂvislyÂmi, mohou jakeÂkoliv zisky, ktereÂ by, nebyÂt
teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ,
ale vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly,

2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ
je vyplaÂcõÂ, rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe prÏõÂjemce je skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem dividend, danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne:
a) 5 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe prÏõÂjemce je
spolecÏnost (jinaÂ nezÏ osobnõÂ spolecÏnost), kteraÂ
prÏõÂmo vlastnõÂ nejmeÂneÏ 15 % majetku spolecÏnosti
vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
b) 15 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch
prÏõÂpadech.
Tento odstavec se nedotyÂkaÂ zdaneÏnõÂ ziskuÊ spolecÏnosti,
ze kteryÂch jsou dividendy vyplaÂceny.
3. VyÂraz ¹dividendyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku,
oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ, pozÏitkovyÂch akciõÂ nebo pozÏitkovyÂch praÂv, kuksuÊ, zakladatelskyÂch podõÂluÊ nebo jinyÂch praÂv s podõÂlem na zisku, s vyÂjimkou pohledaÂvek, jakozÏ i prÏõÂjmy z praÂv na spolecÏnosti, ktereÂ jsou
podle danÏovyÂch prÏedpisuÊ staÂtu, v neÏmzÏ je spolecÏnost,
kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk, rezidentem, postaveny na rovenÏ prÏõÂjmuÊ z akciõÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, v neÏmzÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna,
nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ,
a jestlizÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, se
skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k teÂto staÂleÂ
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zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, dosahuje zisky nebo prÏõÂjmy
z druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nemuÊzÏe tento druhyÂ staÂt
zdanit dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, ledazÏe tyto
dividendy jsou vyplaÂceny rezidentu tohoto druheÂho
staÂtu nebo zÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, skutecÏneÏ patrÏõÂ ke staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, kteraÂ je umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ, ani
podrobit nerozdeÏleneÂ zisky spolecÏnosti dani z nerozdeÏlenyÂch ziskuÊ, i kdyzÏ vyplaÂceneÂ dividendy nebo nerozdeÏleneÂ zisky pozuÊstaÂvajõÂ zcela nebo zcÏaÂsti ze ziskuÊ
nebo z prÏõÂjmuÊ docõÂlenyÂch v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ laÂ ne k 11
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. AvsÏak takoveÂ uÂroky mohou byÂt zdaneÏny rovneÏzÏ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, ale pokud prÏõÂjemce je
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 % hrubeÂ cÏaÂstky uÂrokuÊ.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 2, uÂroky
majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a placeneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
pouze v tomto druheÂm staÂteÏ, jestlizÏe jsou tyto uÂroky
placeny z:
a) obligacõÂ, dluhopisuÊ nebo obdobnyÂch zaÂvazkuÊ vlaÂdy
prvneÏ zmõÂneÏneÂho smluvnõÂho staÂtu; nebo
b) puÊjcÏek poskytnutyÂch, refinancovanyÂch, zarucÏenyÂch
nebo zajisÏteÏnyÂch nebo uÂveÏruÊ poskytnutyÂch, refinancovanyÂch, zarucÏenyÂch nebo zajisÏteÏnyÂch
(i) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky, CÏeskou naÂrodnõÂ
bankou;
(ii) v prÏõÂpadeÏ Izraele, Bank of Israel.
4. VyÂraz ¹uÂrokyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku, oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu zajisÏteÏnyÂch i nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo majõÂcõÂch nebo ne praÂvo uÂcÏasti na zisku dluzÏnõÂka, a zvlaÂsÏteÏ, prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ
a prÏõÂjmy z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ vcÏetneÏ preÂmiõÂ
a odmeÏn spojenyÂch s teÏmito cennyÂmi papõÂry, obligacemi nebo dluhopisy. PenaÂle za pozdnõÂ platbu se nepovazÏujõÂ za uÂroky pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve
ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ
cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam
umõÂsteÏna, nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm
staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe pohledaÂvka, ze
ktereÂ jsou uÂroky placeny, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ
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provozovneÏ nebo k teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku
14, podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
6. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm, jeho
nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo rezident tohoto
staÂtu. Pokud vsÏak osoba platõÂcõÂ uÂroky, at' je rezidentem
smluvnõÂho staÂtu nebo ne, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou
provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, v jejõÂzÏ souvislosti
dosÏlo k zadluzÏenõÂ, z neÏhozÏ je placen uÂrok, a tyto
uÂroky jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ
zaÂkladny, pak za zdroj takovyÂch uÂrokuÊ bude povazÏovaÂn staÂt, v neÏmzÏ je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
7. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem uÂrokuÊ, nebo ktereÂ jeden i druhyÂ udrzÏuje
s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch
vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na
tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji
prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm
k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ laÂ ne k 12
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky, majõÂcõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. AvsÏak takoveÂ licencÏnõÂ poplatky mohou byÂt
takeÂ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich
zdroj, a v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu,
avsÏak je-li prÏõÂjemce skutecÏnyÂm vlastnõÂkem licencÏnõÂch
poplatkuÊ, cÏaÂstka daneÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne
5 % hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ
jako naÂhrada za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo veÏdeckeÂmu (vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ, videonahraÂvek a filmuÊ nebo nahraÂvek pro televiznõÂ nebo rozhlasoveÂ vysõÂlaÂnõÂ), patentu, ochranneÂ znaÂmky, naÂvrhu
nebo modelu, plaÂnu, softwaru, tajneÂho vzorce nebo
vyÂrobnõÂho postupu nebo za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na
uzÏitõÂ pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ, nebo za informace, ktereÂ se vztahujõÂ na zkusÏenosti nabyteÂ v oblasti pruÊmysloveÂ, obchodnõÂ nebo veÏdeckeÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ poplatky
zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏed-
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nictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
vykonaÂvaÂ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe praÂvo nebo majetek,
ktereÂ daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ
vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ.
V tomto prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 14, podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj
ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm,
jeho nizÏsÏõÂ spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ uÂrÏad nebo rezident
tohoto staÂtu. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ,
at' je nebo nenõÂ rezidentem ve smluvnõÂm staÂteÏ, maÂ ve
smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost platit licencÏnõÂ poplatky, ktereÂ jdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ
nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto licencÏnõÂ
poplatky majõÂ zdroj v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je
staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se
vztahujõÂ na uzÏitõÂ, praÂvo nebo informaci, za ktereÂ jsou
placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo ktereÂ
jeden i druhyÂ udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by
byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby
nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka
platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu
s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.

5. Zisky ze zcizenõÂ jineÂho majetku, nezÏ kteryÂ je
uveden v odstavcõÂch 1, 2, 3 a 4, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je zcizitel rezidentem.
CÏ l aÂ ne k 14
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
pobõÂraÂ ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jinyÂch cÏinnostõÂ
nezaÂvisleÂho charakteru, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto
staÂteÏ s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek mohou byÂt takoveÂ prÏõÂjmy zdaneÏny takeÂ ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ :
a) jestlizÏe maÂ pravidelneÏ k dispozici staÂlou zaÂkladnu
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ pro uÂcÏely provozovaÂnõÂ
svyÂch cÏinnostõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ pouze takoveÂ
prÏõÂjmy, ktereÂ lze prÏicÏõÂst teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ ; nebo
b) jestlizÏe se zdrzÏuje ve druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu 183 dnõÂ v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
pouze takoveÂ prÏijmy, ktereÂ plynou z jeho cÏinnostõÂ
vykonaÂvanyÂch v tomto druheÂm staÂteÏ, mohou byÂt
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹svobodneÂ povolaÂnõÂª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ
nezaÂvisleÂ cÏinnosti veÏdeckeÂ, literaÂrnõÂ, umeÏleckeÂ, vychovatelskeÂ nebo ucÏitelskeÂ, jakozÏ i samostatneÂ cÏinnosti
leÂkarÏuÊ, dentistuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.

CÏ laÂ ne k 13
Zisky ze zcizenõÂ majetku

CÏ l aÂ ne k 15
ZameÏstnaÂnõÂ

1. Zisky, ktereÂ plynou rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku uvedeneÂho
v odstavci 2 cÏlaÂnku 6, mohou byÂt zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je takovyÂ majetek umõÂsteÏn.

1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 16,
18, 19, 20 a 21 zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ.
Je-li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou byÂt odmeÏny
prÏijateÂ za neÏ zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.

2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je
cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ
podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, nebo moviteÂho majetku, kteryÂ patrÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ takovyÂch ziskuÊ docõÂlenyÂch ze zcizenõÂ takoveÂ staÂleÂ provozovny (samotneÂ nebo spolu s celyÂm
podnikem) nebo takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. Zisky ze zcizenõÂ lodõÂ, letadel nebo silnicÏnõÂch
vozidel provozovanyÂch v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ nebo
moviteÂho majetku, kteryÂ slouzÏõÂ provozu teÏchto lodõÂ,
letadel nebo silnicÏnõÂch vozidel, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen
ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.

2. OdmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ bez ohledu na
ustanovenõÂ odstavce 1 zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ, jestlizÏe:
a) prÏõÂjemce se zdrzÏuje v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ, kteraÂ neprÏesaÂhnou v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ, a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za
zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem v druheÂm
staÂteÏ, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ
zaÂkladneÏ, ktereÂ maÂ zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.

4. Zisky ze zcizenõÂ podõÂluÊ na spolecÏnosti, kteraÂ je
rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto staÂteÏ.

3. NehledeÏ na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi, letadla nebo
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v silnicÏnõÂm vozidle v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho
vedenõÂ podniku.
CÏ l aÂ ne k 16
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, jezÏ rezident
jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ
rady nebo jineÂho obdobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti,
kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 17
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident smluvnõÂho staÂtu
jako na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlec, jako divadelnõÂ,
filmovyÂ, rozhlasovyÂ nebo televiznõÂ umeÏlec nebo hudebnõÂk, nebo jako sportovec, z takovyÂchto osobneÏ vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14 a 15 zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnostõÂ osobneÏ vykonaÂvanyÂch
umeÏlcem nebo sportovcem neplynou tomuto umeÏlci
nebo sportovci sameÂmu, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou
byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7,
14 a 15 zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm umeÏlec
nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost.
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b) TakoveÂ odmeÏny vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
pouze v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe
sluzÏby jsou prokazovaÂny v tomto staÂteÏ
a fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto
staÂtu:
(i) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu;
nebo
(ii) se nestala rezidentem v tomto staÂteÏ jen
z duÊvodu poskytovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
2. a) Penze vyplaÂceneÂ bud' prÏõÂmo, nebo z fonduÊ,
ktereÂ zrÏõÂdil neÏkteryÂ smluvnõÂ staÂt, nizÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ uÂtvar nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto
staÂtu, fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ
tomuto staÂtu, spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu uÂrÏadu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto
staÂteÏ.
b) TakoveÂ penze vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ
osoba je rezidentem a staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem
tohoto staÂtu.
3. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 18 se pouzÏijõÂ na
odmeÏny a penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti
s pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou
neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem, nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem
nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu.
CÏ l aÂ ne k 20

3. PrÏõÂjmy plynoucõÂ umeÏlci nebo sportovci, kteryÂ je
rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, z cÏinnostõÂ, ktereÂ
osobneÏ vykonaÂvaÂ ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ
bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 zdaneÏnõÂ pouze
v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe cÏinnosti v druheÂm
staÂteÏ jsou hrazeny zcela nebo z podstatneÂ cÏaÂsti z verÏejnyÂch fonduÊ prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu vcÏetneÏ jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ, a tyto cÏinnosti jsou vykonaÂvaÂny na zaÂkladeÏ dvoustranneÂ kulturnõÂ dohody mezi teÏmito smluvnõÂmi staÂty.

Platy, ktereÂ student nebo ucÏenÏ, kteryÂ je nebo byl
bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do jednoho
smluvnõÂho staÂtu rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ
a kteryÂ se zdrzÏuje v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ pouze za
uÂcÏelem studia nebo vyÂcviku, dostaÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vyÂzÏivy, studia nebo vyÂcviku, nebudou zdaneÏny
v tomto staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platy jsou
mu vyplaÂceny ze zdrojuÊ mimo tento staÂt.

CÏ l aÂ ne k 18
Penze

CÏ l aÂ ne k 21

Penze a jineÂ podobneÂ platy vyplaÂceneÂ z duÊvodu
drÏõÂveÏjsÏõÂho zameÏstnaÂnõÂ rezidentu jednoho smluvnõÂho
staÂtu podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 2
cÏlaÂnku 19 zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 19
VerÏejneÂ funkce
1. a) OdmeÏny, jineÂ nezÏ penze, vyplaÂceneÂ jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm
uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu
fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto staÂtu nebo spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo
mõÂstnõÂmu uÂrÏadu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze
v tomto staÂteÏ.

Studenti a ucÏni

UcÏiteleÂ a vyÂzkumnõÂ pracovnõÂci
OdmeÏna, kterou pobõÂraÂ za vyÂuku nebo vyÂzkum
fyzickaÂ osoba, kteraÂ je nebo bezprostrÏedneÏ prÏed
naÂvsÏteÏvou jednoho smluvnõÂho staÂtu byla rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu a kteraÂ se zdrzÏuje v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm staÂteÏ za uÂcÏelem provaÂdeÏnõÂ vyÂzkumu nebo
vyÂuky ve vzdeÏlaÂvacõÂm uÂstavu, bude vyjmuta ze zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ. Toto vyneÏtõÂ bude poskytovaÂno po obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ dva roky od data
prvnõÂho prÏõÂjezdu tohoto ucÏitele nebo vyÂzkumneÂho
pracovnõÂka do zemeÏ. Tento cÏlaÂnek se neuplatnõÂ na prÏõÂjmy z vyÂzkumu, pokud je takovyÂ vyÂzkum provaÂdeÏn
nikoliv pro verÏejnyÂ zaÂjem, nyÂbrzÏ v prveÂ rÏadeÏ pro soukromyÂ prospeÏch urcÏiteÂ osoby nebo osob.
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CÏ l aÂ ne k 22
JineÂ prÏõÂjmy

1. PrÏõÂjmy osoby, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, at' majõÂ zdroj kdekoliv, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy,
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije na prÏõÂjmy
jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku, kteryÂ je definovaÂn v odstavci 2 cÏlaÂnku 6, jestlizÏe prÏõÂjemce takovyÂch
prÏõÂjmuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
vykonaÂvaÂ pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny
tam umõÂsteÏneÂ nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ
nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ,
a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, pro ktereÂ se prÏõÂjmy
platõÂ, jsou skutecÏneÏ spojeny s takovou staÂlou provozovnou nebo staÂlou zaÂkladnou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14, podle
toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
CÏ l aÂ ne k 23
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
DvojõÂ zdaneÏnõÂ bude vyloucÏeno naÂsledovneÏ :
a) v CÏeskeÂ republice:
CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ svyÂm
rezidentuÊm zahrnout do zaÂkladu, ze ktereÂho se
takoveÂ daneÏ uklaÂdajõÂ, prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt
podle ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ teÂto smlouvy rovneÏzÏ
zdaneÏny v Izraeli, avsÏak povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ
vypocÏtenou z takoveÂho zaÂkladu o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ
se dani zaplaceneÂ v Izraeli. CÏaÂstka, o kterou se danÏ
snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ
vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ
prÏipadaÂ na prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny v Izraeli,
b) v Izraeli:
V souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy Izraele, ktereÂ upravujõÂ zaÂpocÏet daneÏ zaplaceneÂ v ktereÂkoliv zemi
kromeÏ Izraele na danÏ splatnou v Izraeli, bude
cÏeskaÂ danÏ placenaÂ z prÏõÂjmuÊ ze zdrojuÊ v CÏeskeÂ
republice zapocÏtena na danÏ splatnou v Izraeli prÏipadajõÂcõÂ na tyto prÏõÂjmy. ZapocÏtenaÂ cÏaÂstka vsÏak
neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst izraelskeÂ daneÏ, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy ze zdrojuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky ve vztahu k celkovyÂm prÏõÂjmuÊm podleÂhajõÂcõÂm izraelskeÂ dani.
CÏ l aÂ ne k 24
ZaÂkaz diskriminace
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou
jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ
prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou ve stejneÂ

situaci. Toto ustanovenõÂ se bez ohledu na ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 1 uplatnõÂ rovneÏzÏ na osoby, ktereÂ nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
2. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, kterou podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
nebude v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ
tyteÂzÏ cÏinnosti.
3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõÂ odstavce 1 cÏlaÂnku 9, odstavce 7 cÏlaÂnku 11 nebo odstavce
6 cÏlaÂnku 12, budou uÂroky, licencÏnõÂ poplatky a jineÂ
vyÂlohy placeneÂ podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu
osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
odcÏitatelneÂ pro uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelnyÂch ziskuÊ tohoto podniku za stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly
placeny osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ.
4. Podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ jmeÏnõÂ je
zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno nebo
kontrolovaÂno osobou nebo osobami, ktereÂ jsou rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou podrobeny
v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ
nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ
nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti,
kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeny jineÂ podobneÂ
podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
5. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se bez ohledu na
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 2 vztahujõÂ na daneÏ jakeÂhokoliv
druhu a pojmenovaÂnõÂ.
6. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku nebudou vyklaÂdaÂna
jako zabranÏujõÂcõÂ smluvnõÂmu staÂtu uklaÂdat danÏ z prÏõÂjmuÊ
pobocÏek.
7. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku nebudou vyklaÂdaÂna
jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu poskytnout rezidentuÊm druheÂho smluvnõÂho staÂtu jakeÂkoliv osobnõÂ
uÂlevy, slevy a snõÂzÏenõÂ daneÏ z duÊvoduÊ osobnõÂho postavenõÂ nebo rodinnyÂch zaÂvazkuÊ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm
rezidentuÊm.
CÏ l aÂ ne k 25
OmezenõÂ vyÂhod
PrÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad jednoho smluvnõÂho staÂtu muÊzÏe po
konzultaci s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho
staÂtu odeprÏõÂt vyÂhody teÂto smlouvy jakeÂkoliv osobeÏ
nebo ve vztahu k jakeÂkoliv transakci, jestlizÏe podle
jeho naÂzoru by poskytnutõÂ vyÂhod znamenalo uzÏitõÂ
Smlouvy v rozporu s jejõÂm uÂcÏelem.
CÏ l aÂ ne k 26
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
1. JestlizÏe se osoba domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho
nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ vedou nebo povedou u neÏj
ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto
smlouvy, muÊzÏe nezaÂvisle na opravnyÂch prostrÏedcõÂch,
ktereÂ poskytujõÂ vnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy teÏchto
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staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem, nebo jestlizÏe prÏõÂpad
spadaÂ pod odstavec 1 cÏlaÂnku 24, uÂrÏadu smluvnõÂho
staÂtu, jehozÏ je staÂtnõÂm prÏõÂlusÏnõÂkem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt
prÏedlozÏen do trÏõÂ let od prveÂho oznaÂmenõÂ opatrÏenõÂ,
ktereÂ vede ke zdaneÏnõÂ, jezÏ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku
za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad rozhodl vzaÂjemnou dohodou s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho
staÂtu tak, aby se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ ve shodeÏ
s touto smlouvou. JakaÂkoliv dosazÏenaÂ dohoda bude
uskutecÏneÏna bez ohledu na cÏasovaÂ omezenõÂ podle vnitrostaÂtnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit
vyrÏesÏit dohodou obtõÂzÏe nebo pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo aplikaci teÂto smlouvy.
Mohou rovneÏzÏ konzultovat za uÂcÏelem zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch ve SmlouveÏ.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ. JestlizÏe se uÂstnõÂ vyÂmeÏna naÂzoruÊ
jevõÂ pro dosazÏenõÂ dohody uÂcÏelnou, muÊzÏe se takovaÂ
vyÂmeÏna naÂzoruÊ uskutecÏnit prostrÏednictvõÂm komise slozÏeneÂ ze zaÂstupcuÊ prÏõÂslusÏnyÂch uÂrÏaduÊ smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏ l aÂ ne k 27
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat informace nutneÂ pro aplikaci ustanovenõÂ teÂto
smlouvy nebo vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem teÂto smlouvy, pokud zdaneÏnõÂ, ktereÂ upravujõÂ, nenõÂ
v rozporu s touto smlouvou. VesÏkereÂ informace obdrzÏeneÂ smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti
stejnyÂm zpuÊsobem jako informace obdrzÏeneÂ podle
vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu nebo na
pozÏaÂdaÂnõÂ druheÂho smluvnõÂho staÂtu poskytujõÂcõÂho informaci a budou sdeÏleny pouze osobaÂm nebo uÂrÏaduÊm
(vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ), ktereÂ se zabyÂvajõÂ
vymeÏrÏovaÂnõÂm nebo vybõÂraÂnõÂm danõÂ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve veÏci teÏchto
danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o opravnyÂch prostrÏedcõÂch.
Tyto osoby nebo uÂrÏady pouzÏijõÂ takoveÂto informace
jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou uplatnit tyto informace
prÏi verÏejnyÂch soudnõÂch rÏõÂzenõÂch nebo v praÂvnõÂch rozhodnutõÂch.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ neÏktereÂmu smluvnõÂmu
staÂtu povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by byla v rozporu
s praÂvnõÂmi prÏedpisy nebo spraÂvnõÂ praxõÂ tohoto nebo
druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
J. Zieleniec v. r.
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b) sdeÏlit informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v normaÂlnõÂm
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho staÂtu;
c) sdeÏlit informace, ktereÂ by odhalily obchodnõÂ, hospodaÂrÏskeÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo informaci, jejõÂzÏ
sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
CÏ l aÂ ne k 28
DiplomateÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkajõÂ danÏovyÂch vyÂsad, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ diplomatuÊm nebo konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
dohod.
CÏ l aÂ ne k 29
Vstup v platnost
1. Tato smlouva podleÂhaÂ ratifikaci a ratifikacÏnõÂ
listiny budou vymeÏneÏny co nejdrÏõÂve.
2. Smlouva nabude platnosti vyÂmeÏnou ratifikacÏnõÂch listin a jejõÂ ustanovenõÂ se budou uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva
vstoupõÂ v platnost;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu, na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo
pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce,
v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost.
CÏ l aÂ ne k 30
VyÂpoveÏd'
Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude
vypoveÏzena neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem. KazÏdyÂ
smluvnõÂ staÂt muÊzÏe Smlouvu põÂsemneÏ vypoveÏdeÏt diplomatickou cestou nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed koncem
kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku zacÏõÂnajõÂcõÂho po uplynutõÂ
peÏti let od data vstupu v platnost teÂto smlouvy.
V tomto prÏõÂpadeÏ se Smlouva prÏestane uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna
vyÂpoveÏd';
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu, na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo
pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce,
v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.
DaÂno v JeruzaleÂmeÏ 12. prosince 1993 v anglickeÂm
jazyce.
Za vlaÂdu StaÂtu Izrael:
S. Perez v. r.
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SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 14. ledna 1993 byla v Praze podepsaÂna Smlouva mezi CÏeskou
republikou a Mad'arskou republikou o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 28 odst. 2 dnem 27. prosince 1994.
CÏeskyÂ prÏeklad Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do anglickeÂho zneÏnõÂ, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze
nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.

SM LOU VA
mezi
CÏeskou republikou
a
Mad'arskou republikou
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku
CÏeskaÂ republika a Mad'arskaÂ republika
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt Smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ
z prÏõÂjmu a z majetku,
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ majõÂ
bydlisÏteÏ cÏi sõÂdlo v jednom nebo obou smluvnõÂch staÂtech (rezidenti).
CÏ laÂ n e k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se uplatnÏuje na daneÏ z prÏõÂjmu
a z majetku uklaÂdaneÂ jmeÂnem kazÏdeÂho ze smluvnõÂch
staÂtuÊ nebo jeho nizÏsÏõÂch spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch
uÂrÏaduÊ, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu a majetku se povazÏujõÂ vsÏechny
daneÏ vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu, z celkoveÂho majetku nebo z cÏaÂsti prÏõÂjmu nebo majetku vcÏetneÏ danõÂ
ze zisku ze zcizenõÂ moviteÂho nebo nemoviteÂho majetku, danõÂ z objemu mezd cÏi platuÊ vyplaÂcenyÂch podniky a rovneÏzÏ danõÂ z prÏõÂruÊstku majetku.
3. SoucÏasneÂ daneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje,
jsou:
a) v CÏeskeÂ republice:

(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(iii) danÏ z nemovitostõÂ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª);
b) v Mad'arskeÂ republice:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ spolecÏnostõÂ;
(iii) daneÏ z pozemkuÊ ;
(iv) danÏ z budov;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹mad'arskaÂ danÏª).
4. Tato smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na daneÏ
stejneÂho nebo podobneÂho druhu, ktereÂ budou uklaÂdaÂny po podpisu teÂto smlouvy vedle nebo mõÂsto soucÏasnyÂch danõÂ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si
vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
CÏ laÂ n e k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu CÏeskou republiku
nebo Republiku Mad'arska;
b) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
c) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje praÂvnickou osobu
nebo nositele praÂv, povazÏovaneÂho pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobu;
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d) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª
a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ
podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
e) 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 praÂva platneÂho
v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ ;
f) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli
dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ, cÏlunem, letadlem
nebo silnicÏnõÂm vozidlem, kteraÂ je provozovaÂna
podnikem, jehozÏ mõÂsto skutecÏneÂho vedenõÂ je
umõÂsteÏno v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, pokud takovaÂ
lod', cÏlun, letadlo nebo silnicÏnõÂ vozidlo nenõÂ provozovaÂno jen mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ ;
g) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky, ministra financõÂ
CÏeskeÂ republiky nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce;
(ii) v prÏõÂpadeÏ Mad'arskeÂ republiky, ministra financõÂ Mad'arskeÂ republiky nebo jeho zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. KazÏdyÂ vyÂraz, kteryÂ nenõÂ jinak definovaÂn, bude
mõÂt pro aplikaci teÂto smlouvy smluvnõÂm staÂtem vyÂznam, jezÏ mu naÂlezÏõÂ podle praÂva tohoto staÂtu, ktereÂ
upravuje daneÏ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, pokud
souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad.
CÏ laÂ n e k 4
Rezident
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtuª oznacÏuje kazÏdou osobu, kteraÂ je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ zdaneÏnõÂ
z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂsta vedenõÂ
nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje osobu, kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ
v tomto smluvnõÂm staÂteÏ pouze z duÊvoduÊ prÏõÂjmu ze
zdrojuÊ v tomto staÂteÏ nebo majetku v tomto staÂteÏ umõÂsteÏneÂho.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch staÂtech, bude jejõÂ
postavenõÂ urcÏeno naÂsledujõÂcõÂm zpuÊsobem:
a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt; jestlizÏe maÂ staÂlyÂ byt
v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem
v tom staÂteÏ, ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy (strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm staÂteÏ maÂ
tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ, nebo
jestlizÏe nemaÂ staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ, ve ktereÂm
se obvykle zdrzÏuje;
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c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je
rezidentem v tom staÂteÏ, jehozÏ je staÂtnõÂm obcÏanem;
d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm obcÏanem obou staÂtuÊ
nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle
ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem v obou smluvnõÂch
staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom staÂteÏ,
v neÏmzÏ se nachaÂzõÂ mõÂsto jejõÂho skutecÏneÂho vedenõÂ.
CÏ laÂ ne k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo zcÏaÂsti svoji cÏinnost.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ :
mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu; a
duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jineÂ
mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje.

3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª rovneÏzÏ zahrnuje:
a) StavenisÏteÏ nebo stavbu nebo montaÂzÏ nebo instalacÏnõÂ projekt, avsÏak pouze trvajõÂ-li deÂle nezÏ dvanaÂct meÏsõÂcuÊ.
b) PoskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ poradenskyÂch sluzÏeb
a rÏõÂdicõÂ cÏinnosti, poskytovaneÂ podnikem prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracovnõÂkuÊ najatyÂch podnikem pro takoveÂ uÂcÏely, avsÏak pouze
pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru trvajõÂ (u stejneÂho nebo souvisejõÂcõÂho projektu) na uÂzemõÂ staÂtu
po dobu prÏesahujõÂcõÂ võÂce nezÏ sÏest meÏsõÂcuÊ v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.
4. Bez ohledu na prÏedchaÂzejõÂcõÂ ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª
nezahrnuje:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze k uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku;
b) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, vystavenõÂ nebo dodaÂnõÂ;
c) zaÂsobu zbozÏõÂ patrÏõÂcõÂho podniku, kteraÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem zpracovaÂnõÂ jinyÂm podnikem;
d) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ informacõÂ pro podnik;
e) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje pro
podnik pouze za uÂcÏelem reklamy, poskytovaÂnõÂ
informacõÂ, veÏdeckeÂho vyÂzkumu nebo podobnyÂch
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cÏinnostõÂ, ktereÂ majõÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo
pomocnyÂ charakter;
f) trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ktereÂ se udrzÏuje
pouze k vyÂkonu jakeÂhokoliv spojenõÂ cÏinnostõÂ uvedenyÂch v pododstavcõÂch a) ± e), pokud celkovaÂ
cÏinnost trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ, vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto
spojenõÂ, maÂ prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter.
5. JestlizÏe, bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1
a 2, osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho
se vztahuje odstavec 6 ± jednaÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ na
uÂcÏet podniku a maÂ k dispozici a obvykle pouzÏõÂvaÂ
plnou moc, kteraÂ ji dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, maÂ se za to, zÏe tento podnik maÂ staÂlou
provozovnu v tomto staÂteÏ ve vztahu ke vsÏem cÏinnostem, ktereÂ tato osoba provaÂdõÂ pro podnik, pokud cÏinnosti teÂto osoby nejsou omezeny na cÏinnosti uvedeneÂ
v odstavci 4, ktereÂ, pokud by byly uskutecÏnÏovaÂny prostrÏednictvõÂm trvaleÂho zarÏõÂzenõÂ, by nezaklaÂdaly existenci staÂleÂ provozovny podle ustanovenõÂ tohoto odstavce.
6. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu
ve smluvnõÂm staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jineÂho nezaÂvisleÂho zaÂstupce,
pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti.
7. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, ovlaÂdaÂ spolecÏnost nebo je
ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ nebo kteraÂ tam vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
(at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto spolecÏnosti staÂlou
provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
CÏ laÂ ne k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z nemoviteÂho majetku (vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ ze
zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ) umõÂsteÏneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ takovyÂ vyÂznam,
jakyÂ maÂ podle zaÂkonuÊ smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ je 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, budovy, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku a praÂva na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platy za teÏzÏenõÂ nebo za prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek,
pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ ; lodeÏ, cÏluny a letadla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro prÏõÂjmy z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho zpuÊsobu
uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 platõÂ rovneÏzÏ pro

prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku a pro prÏõÂjmy
z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ ne k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna. JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost tõÂmto zpuÊsobem,
mohou byÂt zisky podniku zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ, avsÏak pouze v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm je lze
prÏicÏõÂtat teÂto staÂleÂ provozovneÏ.
2. JestlizÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, prÏisuzujõÂ se s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 3 v kazÏdeÂm
smluvnõÂm staÂteÏ teÂto staÂleÂ provozovneÏ zisky, ktereÂ by
byla mohla docõÂlit, kdyby byla jako samostatnyÂ podnik
vykonaÂvala stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti za stejnyÂch
nebo obdobnyÂch podmõÂnek a byla zcela nezaÂvislaÂ ve
styku s podnikem, jehozÏ je staÂlou provozovnou.
3. PrÏi vyÂpocÏtu ziskuÊ staÂleÂ provozovny se povoluje
odecÏõÂst naÂklady podniku, vynalozÏeneÂ na cõÂle sledovaneÂ
touto staÂlou provozovnou vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch, at'
vznikly ve staÂteÏ, v neÏmzÏ je tato staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde.
4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ
stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku
jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, nevylucÏuje ustanovenõÂ odstavce 2,
aby tento smluvnõÂ staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt
zdaneÏny, tõÂmto obvyklyÂm rozdeÏlenõÂm; pouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ ziskuÊ musõÂ byÂt vsÏak takovyÂ, aby vyÂsledek byl v souladu se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto
cÏlaÂnku.
5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na
zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ se majõÂ prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ, se
pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ kazÏdyÂ rok
stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, nebudou
ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto
cÏlaÂnku.
CÏ laÂ ne k 8
MezinaÂrodnõÂ doprava
1. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel nebo
silnicÏnõÂch vozidel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ podleÂhajõÂ
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zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je umõÂsteÏno
sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.
2. JestlizÏe sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku lodnõÂ
dopravy je na palubeÏ lodi nebo cÏlunu, povazÏuje se za
umõÂsteÏneÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm se nachaÂzõÂ domovskyÂ prÏõÂstav teÂto lodi nebo cÏlunu, nebo nenõÂ-li takovyÂ domovskyÂ prÏõÂstav, ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je
provozovatel lodi nebo cÏlunu rezidentem.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ takeÂ pro zisky
z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
CÏ laÂ ne k 9
SdruzÏeneÂ podniky
JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
b) tyteÂzÏ osoby se prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na
rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo jmeÏnõÂ podniku jednoho
smluvnõÂho staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho
staÂtu,
a jestlizÏe v teÏchto prÏõÂpadech jsou oba podniky ve svyÂch
obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ dohodly nebo jim byly ulozÏeny a ktereÂ se
lisÏõÂ od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi podniky
nezaÂvislyÂmi, mohou jakeÂkoliv zisky, ktereÂ by, nebyÂt
teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ,
ale vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly,
byÂt zahrnuty do ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
CÏ l aÂ n e k 10
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, osobeÏ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny
v tomto druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ
je vyplaÂcõÂ, rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe prÏõÂjemce je skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem dividend, danÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne:
a) 5 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe prÏõÂjemce je
spolecÏnost, kteraÂ prÏõÂmo vlastnõÂ nejmeÂneÏ 25 %
majetku spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
b) 15 % 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, ze kteryÂch jsou dividendy vyplaÂceny.
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3. VyÂraz ¹dividendyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku,
oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ nebo jinyÂch praÂv, s vyÂjimkou
pohledaÂvek, s podõÂlem na zisku, jakozÏ i prÏõÂjmy z praÂv
na spolecÏnosti, ktereÂ jsou podle danÏovyÂch prÏedpisuÊ
staÂtu, v neÏmzÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk, rezidentem, postaveny na rovenÏ prÏõÂjmuÊ z akciõÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, v neÏmzÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna,
nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ,
a jestlizÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, se
skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k teÂto staÂleÂ
zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14, podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, dosahuje zisky nebo prÏõÂjmy z druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, nemuÊzÏe tento druhyÂ staÂt zdanit dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, ledazÏe tyto dividendy
jsou vyplaÂceny rezidentu tohoto druheÂho staÂtu nebo
zÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, skutecÏneÏ
patrÏõÂ ke staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, kteraÂ je
umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ, ani podrobit nerozdeÏleneÂ zisky spolecÏnosti dani z nerozdeÏlenyÂch ziskuÊ,
i kdyzÏ vyplaÂceneÂ dividendy nebo nerozdeÏleneÂ zisky
pozuÊstaÂvajõÂ zcela nebo zcÏaÂsti ze ziskuÊ nebo z prÏõÂjmuÊ
docõÂlenyÂch v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ n e k 11
UÂroky
Â roky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
1. U
ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu a kteryÂ
je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹uÂrokyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku, oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu zajisÏteÏnyÂch i nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo majõÂcõÂch nebo ne praÂvo uÂcÏasti na zisku dluzÏnõÂka, a zvlaÂsÏteÏ, prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ
a prÏõÂjmy z obligacõÂ nebo dluhopisuÊ vcÏetneÏ preÂmiõÂ
a odmeÏn spojenyÂch s teÏmito cennyÂmi papõÂry, obligacemi nebo dluhopisy.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou nebo
obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny,
kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe
pohledaÂvka, ze ktereÂ jsou uÂroky placeny, se skutecÏneÏ
vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo k teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14, podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
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4. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem uÂrokuÊ, nebo ktereÂ jeden i druhyÂ udrzÏuje
s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch
vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na
tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka platuÊ, kteraÂ ji
prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu s prÏihleÂdnutõÂm
k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ n e k 12
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky, majõÂcõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. AvsÏak takoveÂ licencÏnõÂ poplatky mohou byÂt takeÂ
zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je jejich zdroj,
a v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy tohoto staÂtu, avsÏak je-li prÏõÂjemce skutecÏnyÂm vlastnõÂkem licencÏnõÂch poplatkuÊ, cÏaÂstka daneÏ takto stanovenaÂ neprÏesaÂhne 10 %
hrubeÂ cÏaÂstky z licencÏnõÂch poplatkuÊ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ upravõÂ vzaÂjemnou dohodou zpuÊsob
aplikace teÏchto omezenõÂ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ
jako naÂhrada za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo veÏdeckeÂmu vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ, a filmuÊ
nebo nahraÂvek pro televiznõÂ nebo rozhlasoveÂ vysõÂlaÂnõÂ,
jakeÂhokoliv patentu, ochranneÂ znaÂmky, naÂvrhu nebo
modelu, plaÂnu, tajneÂho vzorce nebo vyÂrobnõÂho postupu nebo za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ pruÊmysloveÂho, obchodnõÂho nebo veÏdeckeÂho zarÏõÂzenõÂ, nebo za
informace, ktereÂ se vztahujõÂ na zkusÏenosti nabyteÂ
v oblasti pruÊmysloveÂ, obchodnõÂ nebo veÏdeckeÂ.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe
skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ poplatky
zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo
vykonaÂvaÂ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe praÂvo nebo majetek,
ktereÂ daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ
vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ.
V tomto prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo
cÏlaÂnku 14, podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj
ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je tento staÂt saÂm,
jeho spraÂvnõÂ uÂtvar, mõÂstnõÂ orgaÂn nebo rezident tohoto
staÂtu. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je
nebo nenõÂ rezidentem v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ, maÂ
ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost platit li-

cencÏnõÂ poplatky, ktereÂ jdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ
nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto licencÏnõÂ
poplatky majõÂ zdroj v tom smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je
staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se
vztahujõÂ na uzÏitõÂ, praÂvo nebo informaci, za ktereÂ jsou
placeny, prÏesahuje v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo ktereÂ
jeden i druhyÂ udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by
byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby
nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto
cÏlaÂnku jen na tuto naposledy zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka
platuÊ, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu
s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ n e k 13
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. Zisky, ktereÂ plynou rezidentu jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku uvedeneÂho
v cÏlaÂnku 6, kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je
cÏaÂstõÂ aktiv staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho
smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo moviteÂho majetku, kteryÂ patrÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou
rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ takovyÂch ziskuÊ docõÂlenyÂch ze zcizenõÂ takoveÂ staÂleÂ provozovny (samotneÂ nebo spolu s celyÂm podnikem) nebo
takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ.
3. Zisky ze zcizenõÂ lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel nebo silnicÏnõÂch vozidel provozovanyÂch v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ
nebo moviteÂho majetku, kteryÂ slouzÏõÂ provozu teÏchto
lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel nebo silnicÏnõÂch vozidel podleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je umõÂsteÏno
sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.
4. Zisky ze zcizenõÂ jineÂho majetku, nezÏ kteryÂ je
uveden v odstavcõÂch 1, 2 a 3, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je zcizitel rezidentem.
CÏ l aÂ n e k 14
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
pobõÂraÂ ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jineÂ nezaÂvisleÂ
cÏinnosti podobneÂho charakteru, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen
v tomto staÂteÏ, pokud prÏõÂjemce nemaÂ obvykle k dispozici v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou zaÂkladnu k vyÂkonu
svyÂch cÏinnostõÂ. JestlizÏe maÂ k dispozici takovou staÂlou
zaÂkladnu, mohou byÂt prÏõÂjmy zdaneÏny v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, avsÏak pouze v rozsahu, v jakeÂm je
lze prÏicÏõÂtat teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ.
2. VyÂraz ¹svobodneÂ povolaÂnõÂª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ
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nezaÂvisleÂ cÏinnosti veÏdeckeÂ, literaÂrnõÂ, umeÏleckeÂ, vychovatelskeÂ nebo ucÏitelskeÂ, jakozÏ i samostatneÂ cÏinnosti
leÂkarÏuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ, dentistuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.
CÏ l aÂ n e k 15
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 16,
18, 19 a 20 zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. Je-li
tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou byÂt odmeÏny prÏijateÂ za neÏ zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ bez ohledu na
ustanovenõÂ odstavce 1 zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm
staÂteÏ, jestlizÏe vsÏechny naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky jsou splneÏny:
a) prÏõÂjemce se zdrzÏuje v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ, kteraÂ neprÏesaÂhnou v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoli dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ, a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za
zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem v druheÂm
staÂteÏ, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ
zaÂkladneÏ, ktereÂ maÂ zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.
3. NehledeÏ na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku
mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ
vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi, cÏlunu, letadla nebo silnicÏnõÂho vozidla v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho
vedenõÂ podniku.
CÏ l aÂ n e k 16
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, jezÏ rezident
jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ
rady nebo jineÂho obdobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti,
kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou
byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ n e k 17
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident smluvnõÂho staÂtu
jako na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlec, jako divadelnõÂ,
filmovyÂ, rozhlasovyÂ nebo televiznõÂ umeÏlec nebo hudebnõÂk, nebo jako sportovec z takovyÂchto osobneÏ vykonaÂvanyÂch cÏinnostõÂ ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14 a 15 zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
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2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnostõÂ osobneÏ vykonaÂvanyÂch
umeÏlcem nebo sportovcem neplynou tomuto umeÏlci
nebo sportovci sameÂmu, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou
byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7,
14 a 15 zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm umeÏlec
nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost.
3. PrÏõÂjmy, o nichzÏ se zminÏuje tento cÏlaÂnek, budou
bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 vyjmuty ze
zdaneÏnõÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ umeÏlec nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost, za prÏedpokladu, zÏe tato
cÏinnost je hrazena prÏevaÂzÏneÏ z verÏejnyÂch fonduÊ tohoto
staÂtu nebo druheÂho staÂtu nebo je tato cÏinnost vykonaÂvaÂna na zaÂkladeÏ kulturnõÂho ujednaÂnõÂ mezi smluvnõÂmi
staÂty.
CÏ l aÂ ne k 18
Penze
Penze a jineÂ podobneÂ platy vyplaÂceneÂ z duÊvodu
drÏõÂveÏjsÏõÂho zameÏstnaÂnõÂ rezidentu smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ odstavce 2 cÏlaÂnku 19
zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ n e k 19
VerÏejneÂ funkce
1. a) OdmeÏny, jineÂ nezÏ penze, vyplaÂceneÂ jednõÂm
smluvnõÂm staÂtem nebo spraÂvnõÂm uÂtvarem
nebo mõÂstnõÂm orgaÂnem tohoto staÂtu fyzickeÂ
osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto staÂtu
nebo spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu
orgaÂnu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto
staÂteÏ.
b) TakoveÂ odmeÏny vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe sluzÏby
jsou prokazovaÂny v tomto staÂteÏ a fyzickaÂ
osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu
(i) je staÂtnõÂm obcÏanem tohoto staÂtu, nebo
(ii) se nestala rezidentem v tomto staÂteÏ jen
z duÊvodu poskytovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
2. a) Penze vyplaÂceneÂ bud' prÏõÂmo, nebo z fonduÊ,
ktereÂ zrÏõÂdil neÏkteryÂ smluvnõÂ staÂt, spraÂvnõÂ
uÂtvar nebo mõÂstnõÂ orgaÂn tohoto staÂtu, fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ tomuto
staÂtu, spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu
orgaÂnu, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ penze vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ
osoba je rezidentem a staÂtnõÂm obcÏanem tohoto staÂtu.
3. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 18 se pouzÏijõÂ na
odmeÏny a penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti
s pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou
neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem, spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo
mõÂstnõÂm orgaÂnem tohoto staÂtu.
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CÏ l aÂ n e k 20
Studenti, profesorÏi a vyÂzkumnõÂ pracovnõÂci
1. Platy, ktereÂ student nebo ucÏenÏ, kteryÂ je nebo byl
bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do jednoho
smluvnõÂho staÂtu rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ
a kteryÂ se zdrzÏuje v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ pouze za
uÂcÏelem studia nebo vyÂcviku, dostaÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vyÂzÏivy, studia nebo vyÂcviku, nebudou zdaneÏny
v tomto staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platy jsou
mu vyplaÂceny ze zdrojuÊ mimo tento staÂt.
2. OdmeÏna za vyÂuku nebo veÏdeckyÂ vyÂzkum, kterou pobõÂraÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je nebo byla bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do jednoho smluvnõÂho
staÂtu rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ a kteraÂ se
zdrzÏuje v prvnõÂm staÂteÏ za uÂcÏelem veÏdeckeÂho vyÂzkumu
nebo vyÂuky na univerziteÏ, instituci pro vysÏsÏõÂ vzdeÏlaÂnõÂ
nebo jineÂ obdobneÂ instituci, bude osvobozena od zdaneÏnõÂ v prvnõÂm staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe tato instituce je
neziskovyÂm praÂvnõÂm subjektem.
CÏ l aÂ n e k 21
JineÂ prÏõÂjmy
1. PrÏõÂjmy osoby, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, at' majõÂ zdroj kdekoliv, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy,
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏije na prÏõÂjmy
jineÂ nezÏ prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku, kteryÂ je definovaÂn v odstavci 2 cÏlaÂnku 6, jestlizÏe prÏõÂjemce takovyÂch
prÏõÂjmuÊ, kteryÂ je rezidentem v neÏktereÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, vykonaÂvaÂ pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny tam umõÂsteÏneÂ nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm
staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, pro ktereÂ se prÏõÂjmy
platõÂ, jsou skutecÏneÏ spojeny s takovou staÂlou provozovnou nebo staÂlou zaÂkladnou. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se
pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14, podle
toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
CÏ l aÂ n e k 22
Majetek
1. Majetek prÏedstavovanyÂ nemovityÂm majetkem
uvedenyÂm v cÏlaÂnku 6, kteryÂ vlastnõÂ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu a kteryÂ je umõÂsteÏn ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Majetek prÏedstavovanyÂ movityÂm majetkem,
kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny,
kterou maÂ podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo movityÂm majetkem, kteryÂ
prÏõÂslusÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ, kterou maÂ rezident jednoho
smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ k vyÂkonu
nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ, muÊzÏe byÂt zdaneÏn v tomto druheÂm staÂteÏ.

3. Majetek prÏedstavovanyÂ lod'mi, cÏluny, letadly
nebo silnicÏnõÂmi vozidly, ktereÂ jsou pouzÏõÂvaÂny v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ, a movityÂm majetkem slouzÏõÂcõÂm
k provozovaÂnõÂ takovyÂchto lodõÂ, cÏlunuÊ, letadel nebo
silnicÏnõÂch vozidel, podleÂhaÂ zdaneÏnõÂ pouze ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je umõÂsteÏno skutecÏneÂ vedenõÂ podniku.
4. VsÏechny ostatnõÂ cÏaÂsti majetku rezidenta smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ n e k 23
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V prÏõÂpadeÏ rezidenta Mad'arskeÂ republiky bude
dvojõÂ zdaneÏnõÂ vyloucÏeno naÂsledovneÏ :
a) JestlizÏe rezident Mad'arskeÂ republiky pobõÂraÂ prÏõÂjem nebo vlastnõÂ majetek, kteryÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy muÊzÏe byÂt zdaneÏn v CÏeskeÂ
republice, Mad'arskaÂ republika osvobodõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ pododstavcuÊ b) a c) takovyÂ prÏõÂjem
nebo majetek od zdaneÏnõÂ.
b) JestlizÏe rezident Mad'arskeÂ republiky pobõÂraÂ prÏõÂjmy, ktereÂ v souladu s ustanovenõÂmi cÏlaÂnku 10 a 12
mohou byÂt zdaneÏny v CÏeskeÂ republice, Mad'arskaÂ
republika povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ z takoveÂho
prÏõÂjmu tohoto rezidenta o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani
zaplaceneÂ v CÏeskeÂ republice. CÏaÂstka, o kterou se
danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy plynoucõÂ z CÏeskeÂ republiky.
c) JestlizÏe v souladu s ustanovenõÂm teÂto smlouvy
prÏõÂjmy, ktereÂ plynou rezidentu Mad'arskeÂ republiky, nebo majetek, kteryÂ vlastnõÂ, jsou vyjmuty
ze zdaneÏnõÂ v Mad'arskeÂ republice, muÊzÏe Mad'arskaÂ republika prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky daneÏ z ostatnõÂch
prÏõÂjmuÊ nebo majetku tohoto rezidenta vzõÂt v uÂvahu
prÏõÂjem nebo majetek, kteryÂ byl vynÏat ze zdaneÏnõÂ.
2. V prÏõÂpadeÏ rezidenta CÏeskeÂ republiky bude dvojõÂ
zdaneÏnõÂ vyloucÏeno naÂsledovneÏ :
CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ svyÂm
rezidentuÊm zahrnout do zaÂkladu, ze ktereÂho se takoveÂ
daneÏ uklaÂdajõÂ, prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ teÂto smlouvy rovneÏzÏ zdaneÏny v Mad'arskeÂ
republice, avsÏak povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ vypocÏtenou
z takoveÂho zaÂkladu o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ v Mad'arskeÂ republice. CÏaÂstka, o kterou se danÏ
snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na
prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ teÂto
smlouvy zdaneÏny v Mad'arskeÂ republice.
CÏ l aÂ n e k 24
ZaÂsada rovneÂho naklaÂdaÂnõÂ
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou
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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 uplatnõÂ rovneÏzÏ na osoby, ktereÂ nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
2. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, kterou podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu maÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ,
nebude v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ podnikuÊ tohoto druheÂho staÂtu, ktereÂ vykonaÂvajõÂ
tyteÂzÏ cÏinnosti. Toto ustanovenõÂ nebude vyklaÂdaÂno jako
zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal rezidentuÊm druheÂho smluvnõÂho staÂtu osobnõÂ uÂlevy, slevy
a snõÂzÏenõÂ daneÏ z duÊvodu osobnõÂho stavu nebo povinnostõÂ k rodineÏ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm vlastnõÂm rezidentuÊm.
3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõÂ cÏlaÂnku 9, odstavce 4 cÏlaÂnku 11 nebo odstavce 6 cÏlaÂnku 12,
budou uÂroky, licencÏnõÂ poplatky a jineÂ vyÂlohy placeneÂ
podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu osobeÏ, kteraÂ je
rezidentem v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, odcÏitatelneÂ pro
uÂcÏely stanovenõÂ zdanitelnyÂch ziskuÊ tohoto podniku za
stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly placeny osobeÏ,
kteraÂ je rezidentem v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ. PodobneÏ
jakeÂkoliv dluhy podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu vuÊcÏi
rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu budou pro uÂcÏely
stanovenõÂ zdanitelneÂho majetku takoveÂho podniku odcÏitatelneÂ za stejnyÂch podmõÂnek, jako kdyby byly smluveny vuÊcÏi rezidentu prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
4. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ jmeÏnõÂ
je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno
nebo kontrolovaÂno osobou nebo osobami, ktereÂ jsou
rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou podrobeny v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ
nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti,
kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeny jineÂ podobneÂ
podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
5. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se bez ohledu na
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 2 vztahujõÂ na daneÏ jakeÂhokoliv
druhu a pojmenovaÂnõÂ.
CÏ l aÂ ne k 2 5
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ cestou dohody
R
1. JestlizÏe se rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho nebo obou smluvnõÂch
staÂtuÊ vedou nebo povedou u neÏj ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ
v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy, muÊzÏe nezaÂvisle
na opravnyÂch prostrÏedcõÂch, ktereÂ poskytuje vnitrostaÂtnõÂ praÂvo teÏchto staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem,
nebo jestlizÏe prÏõÂpad spadaÂ pod odstavec 1 cÏlaÂnku 24,
uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je staÂtnõÂm obcÏanem. PrÏõÂpad musõÂ byÂt prÏedlozÏen do trÏõÂ let od prveÂho oznaÂmenõÂ
opatrÏenõÂ, ktereÂ vede ke zdaneÏnõÂ, jezÏ nenõÂ v souladu
s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy.
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2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad povazÏovat naÂmitku
za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad rozhodl dohodou
s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem druheÂho smluvnõÂho staÂtu tak, aby
se vyloucÏilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ ve shodeÏ s touto
smlouvou. DosazÏenaÂ dohoda bude provedena bez
ohledu na promlcÏenõÂ podle vnitrostaÂtnõÂch zaÂkonuÊ
smluvnõÂch staÂtuÊ.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit
vyrÏesÏit dohodou obtõÂzÏe nebo pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo aplikaci teÂto smlouvy.
Mohou rovneÏzÏ konzultovat za uÂcÏelem zamezenõÂ dvojõÂmu zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch ve SmlouveÏ.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ. JestlizÏe se uÂstnõÂ vyÂmeÏna naÂzoruÊ
jevõÂ pro dosazÏenõÂ dohody uÂcÏelnou, muÊzÏe se takovaÂ
vyÂmeÏna naÂzoruÊ uskutecÏnit prostrÏednictvõÂm komise slozÏeneÂ ze zaÂstupcuÊ prÏõÂslusÏnyÂch uÂrÏaduÊ smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏ l aÂ ne k 2 6
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat informace nutneÂ pro aplikaci ustanovenõÂ teÂto
smlouvy nebo vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ, jezÏ jsou prÏedmeÏtem teÂto smlouvy, pokud zdaneÏnõÂ, ktereÂ upravujõÂ, nenõÂ
v rozporu s touto smlouvou. VyÂmeÏna informacõÂ nenõÂ
omezena cÏlaÂnkem 1. VesÏkereÂ informace obdrzÏeneÂ
smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti stejnyÂm
zpuÊsobem jako informace obdrzÏeneÂ podle vnitrostaÂtnõÂch zaÂkonuÊ tohoto staÂtu a budou sdeÏleny pouze osobaÂm nebo uÂrÏaduÊm (vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ),
ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm nebo vybõÂraÂnõÂm danõÂ,
na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve
veÏci teÏchto danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o opravnyÂch prostrÏedcõÂch. Tyto osoby nebo uÂrÏady pouzÏijõÂ takoveÂto
informace jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou uplatnit tyto
informace prÏi verÏejnyÂch soudnõÂch rÏõÂzenõÂch nebo
v praÂvnõÂch rozhodnutõÂch. ObdrzÏeneÂ informace budou
udrzÏovaÂny v tajnosti na pozÏaÂdaÂnõÂ smluvnõÂho staÂtu,
kteryÂ informace poskytl.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ neÏktereÂmu smluvnõÂmu
staÂtu povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala
praÂvnõÂ prÏedpisy nebo spraÂvnõÂ praxi neÏktereÂho
smluvnõÂho staÂtu;
b) sdeÏlit informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na
zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v normaÂlnõÂm
spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho staÂtu;
c) sdeÏlit informace, ktereÂ by odhalily obchodnõÂ, hospodaÂrÏskeÂ, uÂrÏednõÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo
profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo
jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
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CÏ l aÂ ne k 2 7
DiplomateÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkajõÂ danÏovyÂch vyÂsad, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ diplomatuÊm nebo konzulaÂrnõÂm uÂrÏednõÂkuÊm podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
dohod.
CÏ l aÂ ne k 2 8
Vstup v platnost
1. SmluvnõÂ strany si vzaÂjemneÏ oznaÂmõÂ, zÏe uÂstavnõÂ
prÏedpoklady pro nabytõÂ platnosti teÂto smlouvy byly
splneÏny.
2. Smlouva nabude platnosti dnem poslednõÂho
oznaÂmenõÂ ve smyslu odstavce 1 a jejõÂ ustanovenõÂ se
budou aplikovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu a daneÏ z majetku, na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ
v platnost.

CÏ l aÂ ne k 2 9
VyÂpoveÏd'
Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude
vypoveÏzena neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem. KazÏdyÂ
smluvnõÂ staÂt muÊzÏe Smlouvu põÂsemneÏ vypoveÏdeÏt diplomatickou cestou nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed koncem
kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku zacÏõÂnajõÂcõÂho po uplynutõÂ
peÏti let od data vstupu v platnost teÂto smlouvy.
V tomto prÏõÂpadeÏ se Smlouva prÏestane uplatnÏovat:
a) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na
cÏaÂstky vyplaÂceneÂ k 1. lednu nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla
daÂna vyÂpoveÏd;
b) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmu a daneÏ z majetku, na daneÏ uklaÂdaneÂ za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok
pocÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna nebo pozdeÏji kalendaÂrÏnõÂho
roku naÂsledujõÂcõÂho po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd'.
Na duÊkaz toho podepsaÂnõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v Praze dne 14. ledna
1993 v anglickeÂm jazyce.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu Mad'arskeÂ republiky:

Ivan KocÏaÂrnõÂk v. r.

MihaÂly Kupa v. r.
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23
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 22. srpna 1994 byla v Praze podepsaÂna ObchodnõÂ dohoda
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou VietnamskeÂ socialistickeÂ republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku X dnem 14. prosince 1994. TõÂmto dnem pozbyÂvaÂ ve
vztazõÂch mezi CÏeskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnost Dohoda mezi vlaÂdou CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou VietnamskeÂ socialistickeÂ republiky o vzaÂjemneÂm obchodeÏ a platbaÂch
ze dne 20. uÂnora 1992.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

O B C H O D N IÂ D O H O D A
mezi
Ï
vlaÂdou CeskeÂ republiky
a vlaÂdou VietnamskeÂ socialistickeÂ republiky
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda VietnamskeÂ socialistickeÂ republiky (daÂle jen ¹smluvnõÂ stranyª),
konstatujõÂce s uspokojenõÂm dosavadnõÂ rozvoj
vzaÂjemnyÂch obchodnõÂch a hospodaÂrÏskyÂch vztahuÊ a
vedeny prÏaÂnõÂm dosaÂhnout dalsÏõÂho rozvoje a posõÂlenõÂ teÏchto vztahuÊ mezi obeÏma staÂty na zaÂkladeÏ rovnosti a vzaÂjemneÂ vyÂhodnosti,
se dohodly takto:
CÏ l aÂ n e k I
SmluvnõÂ strany budou, v souladu se svyÂm zaÂkonodaÂrstvõÂm a prÏedpisy, prÏijõÂmat potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ
k usnadneÏnõÂ a posõÂlenõÂ obchodnõÂch a hospodaÂrÏskyÂch
vztahuÊ mezi obeÏma staÂty, a to na dlouhodobeÂm a stabilnõÂm zaÂkladeÏ.
CÏ l aÂ ne k I I
SmluvnõÂ strany si budou vzaÂjemneÏ poskytovat zachaÂzenõÂ podle dolozÏky nejvysÏsÏõÂch vyÂhod, tyÂkajõÂcõÂ se cel
a danõÂ, stejneÏ jako celnõÂch formalit a ostatnõÂch zaÂlezÏitostõÂ spojenyÂch s vyÂvozem a dovozem zbozÏõÂ pochaÂzejõÂcõÂho ze staÂtu druheÂ smluvnõÂ strany.
VyÂsÏe uvedeneÂ ustanovenõÂ se nebude vztahovat na:
a) vyÂhody a vyÂjimky, ktereÂ jedna ze smluvnõÂch stran
poskytla nebo v budoucnu poskytne svyÂm sousednõÂm staÂtuÊm za uÂcÏelem usnadneÏnõÂ pohranicÏnõÂho styku v obchodeÏ ;
b) vyÂhody a vyÂjimky, ktereÂ byly nebo budou v budoucnu poskytnuty kteroukoliv ze smluvnõÂch
stran, vyplyÂvajõÂcõÂ z jejõÂ uÂcÏasti v oblasti volneÂho
obchodu nebo celnõÂ unie.

CÏ l aÂ n e k I I I
ObeÏ smluvnõÂ strany budou v souladu s platnyÂmi
zaÂkony a prÏedpisy svyÂch staÂtuÊ vytvaÂrÏet vhodneÂ podmõÂnky pro rozvoj ruÊznyÂch forem obchodneÏ ekonomickeÂ spolupraÂce mezi praÂvnickyÂmi a fyzickyÂmi osobami obou staÂtuÊ (daÂle jen ¹subjektyª).
CÏ l aÂ ne k I V
Dovoz a vyÂvoz zbozÏõÂ a sluzÏeb mezi subjekty obou
staÂtuÊ se bude realizovat na zaÂkladeÏ kontraktuÊ uzavõÂranyÂch podle ustanovenõÂ teÂto dohody, zaÂkonuÊ a praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ platnyÂch v obou staÂtech v souladu s mezinaÂrodnõÂmi obchodnõÂmi zvyklostmi a vychaÂzeje z cen na
mezinaÂrodnõÂch trzõÂch.
ZÏaÂdnaÂ ze smluvnõÂch stran neponese odpoveÏdnost
za zaÂvazky subjektuÊ svyÂch staÂtuÊ vznikleÂ z obchodnõÂch
transakcõÂ. Plnou odpoveÏdnost za tyto zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂ z uzavrÏenyÂch kontraktuÊ ponesou a prÏõÂpadneÂ
spory budou rÏesÏit prÏõÂslusÏneÂ subjekty.
CÏ laÂ ne k V
Platby mezi subjekty vznikleÂ na zaÂkladeÏ teÂto dohody budou provaÂdeÏny ve volneÏ smeÏnitelneÂ meÏneÏ
v souladu se zaÂkony a prÏedpisy platnyÂmi v obou staÂtech.
CÏ l aÂ ne k V I
O vsÏech pohledaÂvkaÂch a zaÂvazcõÂch vzniklyÂch do
31. prosince 1992 mezi praÂvnõÂmi prÏedchuÊdci CÏeskeÂ
republiky (CÏeskoslovenskaÂ socialistickaÂ republika,
CÏeskoslovenskaÂ FederativnõÂ republika a CÏeskaÂ a SlovenskaÂ FederativnõÂ Republika) na straneÏ jedneÂ a Viet-
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namskou socialistickou republikou na straneÏ druheÂ
bude projednaÂna a uzavrÏena zvlaÂsÏtnõÂ dohoda.
CÏ laÂ ne k VI I
SmluvnõÂ strany vedeny snahou zvyÂsÏit a rozsÏõÂrÏit
obchod mezi obeÏma staÂty budou podporovat a usnadnÏovat uÂcÏast vystavovateluÊ svyÂch staÂtuÊ na veletrzõÂch
a obchodnõÂch vyÂstavaÂch v druheÂm staÂteÏ, slouzÏõÂcõÂch
k rozsÏirÏovaÂnõÂ obchodnõÂch vztahuÊ mezi obeÏma staÂty.
OsvobozenõÂ od cel, danõÂ a dalsÏõÂch obdobnyÂch poplatkuÊ u prÏedmeÏtuÊ a zarÏõÂzenõÂ urcÏenyÂch k docÏasneÂmu
pouzÏitõÂ na obchodnõÂch veletrzõÂch a vyÂstavaÂch se budou
rÏõÂdit platnyÂmi zaÂkony a prÏedpisy staÂtu, kde jsou tyto
akce konaÂny.
CÏ l aÂ ne k V I I I
SmluvnõÂ strany se za uÂcÏelem usnadnit provaÂdeÏnõÂ
teÂto dohody dohodly zrÏõÂdit SmõÂsÏenou komisi sestaÂvajõÂcõÂ se ze zaÂstupcuÊ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ obou smluvnõÂch
stran.

zõÂch mezi CÏeskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou platnost Dohoda mezi vlaÂdou CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou VietnamskeÂ socialistickeÂ republiky o vzaÂjemneÂm obchodeÏ
a platbaÂch z 20. uÂnora 1992.
CÏ l aÂ ne k X
Tato dohoda podleÂhaÂ schvaÂlenõÂ v souladu s vnitrostaÂtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy kazÏdeÂho staÂtu a vstoupõÂ
v platnost 30 dnõÂ po obdrzÏenõÂ poslednõÂ noÂty, kde si
smluvnõÂ strany vzaÂjemneÏ oznaÂmõÂ ukoncÏenõÂ schvalovacõÂho procesu.
Tato dohoda platõÂ po dobu peÏti let a jejõÂ platnost se
automaticky prodluzÏuje o dalsÏõÂ rok, pokud jedna ze
smluvnõÂch stran nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed ukoncÏenõÂm
jejõÂ platnosti põÂsemneÏ neoznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ straneÏ
svuÊj uÂmysl ukoncÏit jejõÂ platnost.
Tato dohoda muÊzÏe byÂt zmeÏneÏna nebo doplneÏna
po põÂsemneÂ dohodeÏ smluvnõÂch stran.

SmõÂsÏenaÂ komise se bude schaÂzet strÏõÂdaveÏ v CÏeskeÂ
republice a ve VietnamskeÂ socialistickeÂ republice kdykoliv se na tom prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny obou smluvnõÂch stran
dohodnou.

Po ukoncÏenõÂ platnosti teÂto dohody budou jejõÂ
ustanovenõÂ nadaÂle uplatnÏovaÂna vuÊcÏi kontraktuÊm uzavrÏenyÂm v dobeÏ platnosti teÂto dohody azÏ do jejich uÂplneÂ
realizace.

CÏ laÂ ne k I X

DaÂno v Praze dne 22. srpna 1994 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch v jazyce cÏeskeÂm a jazyce vietnamskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Vstupem teÂto dohody v platnost pozbyÂvaÂ ve vztaZa vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu VietnamskeÂ socialistickeÂ republiky:

Ing. VladimõÂr DlouhyÂ CSc. v. r.
ministr pruÊmyslu a obchodu

Ing. Dang Vu Chu v. r.
ministr lehkeÂho pruÊmyslu
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SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 16. dubna 1994 byla v Tunisu podepsaÂna ObchodnõÂ dohoda
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou TuniskeÂ republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku XI odst. 1 dnem 19. ledna 1995 a tõÂmto dnem v souladu
se zneÏnõÂm sveÂho cÏlaÂnku XII tato dohoda rusÏõÂ a nahrazuje:
± Dlouhodobou obchodnõÂ dohodu mezi vlaÂdou CÏeskoslovenskeÂ socialistickeÂ republiky a vlaÂdou TuniskeÂ
republiky ze dne 3. rÏõÂjna 1973, vyhlaÂsÏenou pod cÏ. 7/1975 Sb., a
± DodatkovyÂ protokol k DlouhodobeÂ obchodnõÂ dohodeÏ mezi CÏeskoslovenskou socialistickou republikou
a Tuniskou republikou ze dne 3. rÏõÂjna 1973, podepsanyÂ dne 3. brÏezna 1976 a vyhlaÂsÏenyÂ v cÏaÂstce 16/1976 Sb.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ. Do francouzskeÂho zneÏnõÂ dohody, jezÏ je pro jejõÂ vyÂklad rozhodneÂ, lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu pruÊmyslu a obchodu.

O B C H O D N IÂ D O H O D A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou TuniskeÂ republiky
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda TuniskeÂ republiky,
daÂle oznacÏovaneÂ jako ¹smluvnõÂ stranyª,
prÏejõÂce si rozvõÂjet obchodnõÂ vztahy a prÏaÂtelskeÂ
svazky mezi obeÏma zemeÏmi na zaÂsadaÂch rovnosti
a vzaÂjemnyÂch vyÂhod,
se dohodly takto:
CÏ laÂ ne k I
ObchodnõÂ vyÂmeÏna mezi CÏeskou republikou a Tuniskou republikou se bude uskutecÏnÏovat v souladu
s ustanovenõÂmi teÂto dohody, jakozÏ i zaÂkony a prÏedpisy platnyÂmi v kazÏdeÂ z obou zemõÂ.
CÏ laÂ n ek

II

SmluvnõÂ strany si vzaÂjemneÏ poskytnou zachaÂzenõÂ
podle dolozÏky nejvysÏsÏõÂch vyÂhod v souladu s ustanovenõÂmi VsÏeobecneÂ dohody o clech a obchodu ¹GATTª.
CÏ l aÂ ne k III
SmluvnõÂ strany budou podporovat rozvoj obchodnõÂch vztahuÊ a uzavõÂraÂnõÂ kontraktuÊ i dlouhodobyÂch mezi praÂvnickyÂmi a fyzickyÂmi osobami obou
zemõÂ na zaÂkladeÏ trzÏnõÂch podmõÂnek a v souladu s ustanovenõÂmi teÂto dohody.
CÏ laÂ n ek IV
Platby vyplyÂvajõÂcõÂ z obchodnõÂch kontraktuÊ uzavrÏenyÂch v raÂmci teÂto dohody budou uskutecÏnÏovaÂny
ve volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏnaÂch v souladu s prÏedpisy
platnyÂmi v kazÏdeÂ z obou zemõÂ.

SmluvnõÂ strany nicmeÂneÏ uznaÂvajõÂ praÂvo praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob obou zemõÂ uchyÂlit se k jinyÂm
zpuÊsobuÊm uÂhrady transakcõÂ v souladu s prÏedpisy platnyÂmi v kazÏdeÂ z obou zemõÂ.
CÏ l aÂ ne k V
S cõÂlem dosaÂhnout rozvoje obchodu mezi obeÏma
zemeÏmi budou smluvnõÂ strany podporovat vyÂmeÏnu
informacõÂ a podkladuÊ tyÂkajõÂcõÂch se zahranicÏnõÂho obchodu.
CÏ l aÂ ne k VI
Pro podporu dalsÏõÂho rozvoje obchodnõÂch vztahuÊ
mezi obeÏma zemeÏmi si budou smluvnõÂ strany vzaÂjemneÏ
poskytovat vyÂhody potrÏebneÂ k uÂcÏasti na veletrzõÂch
a k porÏaÂdaÂnõÂ obchodnõÂch vyÂstav na svyÂch uÂzemõÂch
v souladu se zaÂkony a prÏedpisy platnyÂmi v obou zemõÂch.
CÏ l aÂ ne k VII
SmluvnõÂ strany povolõÂ v raÂmci zaÂkonuÊ a prÏedpisuÊ,
ktereÂ jsou nebo budou v platnosti na uÂzemõÂ kazÏdeÂ ze
smluvnõÂch stran, dovoz a vyÂvoz bez celnõÂch a jinyÂch
poplatkuÊ a danõÂ
a) vzorkuÊ a propagacÏnõÂho materiaÂlu bez obchodnõÂ
hodnoty urcÏenyÂch k reklameÏ a k zõÂskaÂnõÂ objednaÂvek;
b) zbozÏõÂ, naÂrÏadõÂ a vyÂrobkuÊ potrÏebnyÂch k porÏaÂdaÂnõÂ
veletrhuÊ a obchodnõÂch vyÂstav za podmõÂnky, zÏe
nebudou prodaÂny;
c) vyÂrobkuÊ a zbozÏõÂ dovezeneÂho do rezÏimu docÏasneÂho pouzÏitõÂ s uÂplnyÂm osvobozenõÂm od cla.
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CÏ l aÂ ne k VIII

CÏ l aÂ ne k XI

V souladu se svyÂmi praÂvnõÂmi rÏaÂdy, ustanovenõÂmi
GATT a mezinaÂrodnõÂmi smlouvami, jichzÏ jsou cÏleny,
budou smluvnõÂ strany prÏijõÂmat vhodnaÂ opatrÏenõÂ s cõÂlem
chraÂnit na svyÂch uÂzemõÂch vyÂrobky pochaÂzejõÂcõÂ z druheÂ
zemeÏ proti vsÏem formaÂm nekaleÂ konkurence, jakozÏ
i praÂvo dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ praÂvnickyÂch a fyzickyÂch
osob druheÂ zemeÏ.

KazÏdaÂ smluvnõÂ strana oznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ
straneÏ splneÏnõÂ uÂstavnõÂch pozÏadavkuÊ pro vstup teÂto dohody v platnost. Tato dohoda vstoupõÂ v platnost dnem
druheÂ notifikace.

CÏ laÂ ne k IX
ZrÏizuje se SmõÂsÏenaÂ komise sestaÂvajõÂcõÂ ze zaÂstupcuÊ
prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ smluvnõÂch stran, kterÏõÂ budou poveÏrÏeni dohlõÂzÏet na rÏaÂdneÂ provaÂdeÏnõÂ teÂto dohody a rÏesÏit
probleÂmy, ktereÂ mohou vzniknout prÏi jejõÂm provaÂdeÏnõÂ.
Na zÏaÂdost prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu kazÏdeÂ z obou zemõÂ
se bude SmõÂsÏenaÂ komise schaÂzet strÏõÂdaveÏ v Praze
a v Tunisu za uÂcÏelem posuzovaÂnõÂ vsÏech otaÂzek vztahujõÂcõÂch se k rozvoji vzaÂjemneÂ obchodnõÂ vyÂmeÏny a prÏedklaÂdaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm naÂvrhuÊ opatrÏenõÂ ke zlepsÏenõÂ ekonomickyÂch a obchodnõÂch vztahuÊ mezi obeÏma
zemeÏmi.
Datum a mõÂsto zasedaÂnõÂ budou prÏedmeÏtem
vzaÂjemneÂ dohody mezi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny kazÏdeÂ
z obou zemõÂ.
CÏ l aÂ ne k X
UstanovenõÂ teÂto dohody neprÏedstavujõÂ a nebudou
prÏedstavovat porusÏenõÂ mezinaÂrodnõÂch smluv, ktereÂ jsou
nebo budou uzavrÏeny kazÏdou smluvnõÂ stranou, ani
praÂv a zaÂvazkuÊ smluvnõÂch stran vyplyÂvajõÂcõÂch z mezinaÂrodnõÂch smluv, ktereÂ jsou nebo mohou byÂt jimi uzavrÏeny.

Tato dohoda zuÊstane v platnosti po dobu peÏti let
a jejõÂ platnost bude pokracÏovat, pokud jedna smluvnõÂ
strana põÂsemneÏ neoznaÂmõÂ druheÂ smluvnõÂ straneÏ svuÊj
uÂmysl ukoncÏit platnost dohody sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed ukoncÏenõÂm jejõÂ platnosti.
Pro smluvnõÂ zaÂvazky uzavrÏeneÂ v pruÊbeÏhu platnosti dohody a trvajõÂcõÂ v okamzÏiku jejõÂho ukoncÏenõÂ
zuÊstaÂvajõÂ ustanovenõÂ teÂto dohody uÂcÏinnaÂ azÏ do doby
splneÏnõÂ zaÂvazku.
CÏ l aÂ ne k XII
Tato dohoda rusÏõÂ a nahrazuje Dlouhodobou obchodnõÂ dohodu mezi vlaÂdou CÏeskoslovenskeÂ socialistickeÂ republiky a vlaÂdou TuniskeÂ republiky podepsanou dne 3. rÏõÂjna 1973 a DodatkovyÂ protokol k ObchodnõÂ dohodeÏ ze 3. rÏõÂjna 1973 podepsanyÂ dne 3. brÏezna 1976.
Na duÊkaz toho nõÂzÏe podepsanõÂ, rÏaÂdneÏ zmocneÏni,
podepsali tuto dohodu.
DaÂno v Tunisu dne 16. dubna 1994 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch v jazycõÂch cÏeskeÂm, arabskeÂm
a francouzskeÂm, prÏicÏemzÏ vsÏechny texty majõÂ stejnou
platnost. V prÏõÂpadeÏ ruÊznosti vyÂkladu je rozhodujõÂcõÂ
francouzskyÂ text.

Za vlaÂdu
CÏeskeÂ republiky:

Za vlaÂdu
TuniskeÂ republiky:

Ing. VladimõÂr DlouhyÂ CSc. v. r.
ministr pruÊmyslu a obchodu

Sadok Rabah v. r.
ministr naÂrodnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ

CÏaÂstka 5

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 25, 26, 27 a 28 / 1995

Strana 395

25
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 4. prosince 1994 byl v MoskveÏ podepsaÂn Protokol mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou RuskeÂ federace o dodaÂvkaÂch ropy z RuskeÂ federace do CÏeskeÂ republiky.
Protokol vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 4 dnem 4. prosince 1994.
Do textu Protokolu lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu pruÊmyslu a obchodu.

26
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe byly podepsaÂny:
dne 22. cÏervence 1993 v Lucemburku Dohoda o zaÂruce mezi CÏeskou republikou a Evropskou investicÏnõÂ
bankou (CÏeskaÂ republika ± TelekomunikacÏnõÂ projekt 1),
dne 18. rÏõÂjna 1993 v LondyÂneÏ Dohoda o zaÂruce (CÏeskyÂ telekomunikacÏnõÂ projekt) mezi CÏeskou republikou
a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, a
dne 1. listopadu 1993 ve Washingtonu Dohoda o zaÂruce (TelekomunikacÏnõÂ projekt) mezi CÏeskou republikou
a MezinaÂrodnõÂ bankou pro obnovu a rozvoj.
VyÂsÏe uvedeneÂ dohody vstoupily v platnost dnem jejich podpisu.
Do textu dohod lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu financõÂ.

27
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 15. listopadu 1972 byla ve VõÂdni prÏijata UÂmluva o kontrole
a oznacÏovaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ z drahyÂch kovuÊ.
Listina o prÏõÂstupu CÏeskeÂ republiky k UÂmluveÏ o kontrole a oznacÏovaÂnõÂ prÏedmeÏtuÊ z drahyÂch kovuÊ byla
ulozÏena u vlaÂdy SÏveÂdskeÂho kraÂlovstvõÂ, depozitaÂrÏe UÂmluvy, dne 2. srpna 1994.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 16 odst. 2 dnem 27. cÏervna 1975. Pro CÏeskou republiku
vstoupila v platnost v souladu se svyÂm cÏlaÂnkem 12 odst. 5 dnem 2. listopadu 1994.
Â mluvy lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu pruÊmyslu a obchodu.
Do textu U

28
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 19. prosince 1994 byla v Praze podepsaÂna Dohoda mezi
Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu CÏeskeÂ republiky a SpolkovyÂm ministerstvem pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, ochranu
prÏõÂrody a bezpecÏnost reaktoruÊ SpolkoveÂ republiky NeÏmecko o uskutecÏneÏnõÂ spolecÏnyÂch pilotnõÂch projektuÊ na
ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ ke snõÂzÏenõÂ znecÏisÏteÏnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂho hranice.
Dohoda na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 4 vstoupila v platnost dnem 19. prosince 1994.
Do textu Dohody lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu pruÊmyslu a obchodu.
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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
Â DY
Ï ENIÂ VLA
O PAT R
ze dne 25. ledna 1995,
kteryÂm se vyhlasÏuje prÏõÂruÊstek spotrÏebitelskyÂch cen zvyÂsÏenyÂ o 5 % za prvnõÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994,
za druheÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994, za trÏetõÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 a za cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994
proti stejnyÂm obdobõÂm roku 1993 podle narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 334/1993 Sb., o regulacÏnõÂm
a sankcÏnõÂm opatrÏenõÂ ve mzdoveÂ oblasti
PrÏõÂruÊstek spotrÏebitelskyÂch cen zvyÂsÏenyÂ o 5 % cÏinõÂ
a) 15,5 % za prvnõÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 proti
prvnõÂmu azÏ cÏtvrteÂmu cÏtvrtletõÂ 1993,
b) 15,5 % za druheÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 proti
druheÂmu azÏ cÏtvrteÂmu cÏtvrtletõÂ 1993,

c) 15,8 % za trÏetõÂ azÏ cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 proti trÏetõÂmu azÏ cÏtvrteÂmu cÏtvrtletõÂ 1993,
d) 16,1 % za cÏtvrteÂ cÏtvrtletõÂ 1994 proti cÏtvrteÂmu
cÏtvrtletõÂ 1993.

PrÏedseda vlaÂdy:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ï EN IÂ
OPATR
Ministerstva financõÂ
ze dne 14. uÂnora 1995,
jõÂmzÏ se urcÏujõÂ emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky,
1995 ± 2000, 8,7 %
Ministerstvo financõÂ v souladu s § 19 zaÂkona
cÏ. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 10 zaÂkona cÏ. 268/
/1994 Sb., o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na rok
1995, urcÏuje emisnõÂ podmõÂnky Dluhopisu CÏeskeÂ republiky, 1995 ± 2000, 8,7 %:
1. ZaÂkladnõÂ charakteristika dluhopisuÊ :
Emitent: CÏeskaÂ republika zastoupenaÂ Ministerstvem financõÂ
NaÂzev: Dluhopis CÏeskeÂ republiky, 1995 ± 2000,
8,7 %
ZkraÂcenyÂ naÂzev: CÏR, 8,7 %, 00
PorÏadoveÂ cÏõÂslo emise: 7
JmenovitaÂ hodnota: KcÏ 10 000
Forma dluhopisu: cennyÂ papõÂr na dorucÏitele
Podoba dluhopisu: zaknihovanyÂ cennyÂ papõÂr
Datum emise: 24. uÂnora 1995
Datum splatnosti: 24. uÂnora 2000
Doba splatnosti: 5 let
UÂrokovyÂ vyÂnos: kupon s pevnou uÂrokovou sazbou 8,7 % p.a.
ZdaneÏnõÂ uÂrokovyÂch vyÂnosuÊ : osvobozeny od daneÏ
z prÏõÂjmuÊ
ISIN: CZ 0001000376.

2. Dluhopisy jsou vydaÂvaÂny podle § 10 zaÂkona
cÏ. 268/1994 Sb., o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na rok 1995.
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.
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 sazbou ve vyÂsÏi 8,7 % p.a. UÂrokoveÂ vyÂnosy jsou vyplaÂceny jedenkraÂt rocÏneÏ, a to vzÏdy k 24. uÂnoru
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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 25. ledna (BCK ± standard). UÂrokovyÂ vyÂnos obdrzÏõÂ vzÏdy investor, kteryÂ je majitelem dluhopisu 24. ledna kazÏdeÂho roku. UÂrokovyÂ vyÂnos za prvnõÂ rok obdrzÏõÂ investor, kteryÂ
je majitelem dluhopisu 24. ledna 1996.
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 dne 14. uÂnora
1995. 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.
Dluhopisy budou splaÂceny v nominaÂlnõÂ hodnoteÏ
ke dni 24. uÂnora 2000. TõÂmto dnem takeÂ koncÏõÂ
uÂrocÏenõÂ dluhopisuÊ. NominaÂlnõÂ hodnota dluhopisu spolu s poslednõÂm uÂrokovyÂm vyÂnosem bude
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vyplacena investorovi, kteryÂ je majitelem dluhopisu dne 24. ledna 2000 (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 mõÂstem je InvesticÏnõÂ a posÏtovnõÂ banka, a.s. PlatebnõÂ
mõÂsto zverÏejnõÂ zpuÊsob, jakyÂm budou vyÂplata kuponu a splacenõÂ nominaÂlnõÂ hodnoty provedeny.
UÂrokoveÂ vyÂnosy z dluhopisuÊ jsou osvobozeny
od daneÏ z prÏõÂjmu [§ 4 odst. 1 põÂsm. t) a § 19
odst. 1 põÂsm. i) 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.

Ministr:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
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Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
oznamuje, zÏe v souladu s § 9 odst. 1 zaÂkona cÏ. 2/1991 Sb., o kolektivnõÂm vyjednaÂvaÂnõÂ, byly u neÏj ulozÏeny od
1. ledna 1995 do 31. ledna 1995 tyto kolektivnõÂ smlouvy vysÏsÏõÂho stupneÏ :
1. VysÏsÏõÂ kolektivnõÂ smlouva (na rok 1995) uzavrÏenaÂ dne 22. 12. 1994
mezi
Typografickou Besedou, odborovyÂm svazem zameÏstnancuÊ polygrafickeÂ vyÂroby v CÏechaÂch, na MoraveÏ
a ve Slezsku
a
Svazem polygrafickyÂch podnikateluÊ.
2. Dodatek cÏ. 3 ze dne 22. 12. 1994 k VysÏsÏõÂ kolektivnõÂ smlouveÏ uzavrÏeneÂ dne 16. 12. 1993 (na rok
1994 ± 1996)
mezi
NezaÂvislyÂm odborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ verÏejneÂ silnicÏnõÂ dopravy CÏech a Moravy
a
Svazem zameÏstnavateluÊ v dopraveÏ.
3. VysÏsÏõÂ kolektivnõÂ smlouva na rok 1995 uzavrÏenaÂ dne 20. 12. 1994
mezi
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy CÏech a Moravy
a
SdruzÏenõÂm ucÏnÏovskyÂch zarÏõÂzenõÂ resortu zemeÏdeÏlstvõÂ CÏeskeÂ republiky.
4. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏenaÂ na rok 1995 dne 5. 12. 1994
mezi
OdborovyÂm svazem zameÏstnancuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
AsociacõÂ sklaÂrÏskeÂho a keramickeÂho pruÊmyslu CÏR ± pro odveÏtvõÂ porcelaÂn.
5. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏenaÂ na rok 1995 dne 5. 12. 1994
mezi
OdborovyÂm svazem zameÏstnancuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
AsociacõÂ sklaÂrÏskeÂho a keramickeÂho pruÊmyslu CÏR ± pro odveÏtvõÂ zdravotnõÂ a uzÏitkoveÂ keramiky.
6. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏenaÂ na rok 1995 dne 28. 12. 1994
mezi
OdborovyÂm svazem zameÏstnancuÊ sklaÂrÏskeÂho, keramickeÂho, bizÏuternõÂho pruÊmyslu a porcelaÂnu
a
AsociacõÂ sklaÂrÏskeÂho a keramickeÂho pruÊmyslu CÏR.
7. KolektivnõÂ smlouva vysÏsÏõÂho stupneÏ uzavrÏenaÂ na rok 1995 ± 1996 dne 11. 1. 1995
mezi
OdborovyÂm svazem chemie CÏeskeÂ republiky
a
Svazem chemickeÂho pruÊmyslu CÏeskeÂ republiky.
8. OdveÏtvovaÂ kolektivnõÂ smlouva na rok 1995 uzavrÏenaÂ dne 16. 1. 1995
mezi
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ zemeÏdeÏlstvõÂ a vyÂzÏivy CÏech a Moravy
a
CÏeskomoravskyÂm svazem zemeÏdeÏlskyÂch podnikateluÊ.
9. OdveÏtvovaÂ kolektivnõÂ smlouva (na rok 1995 ± 1996) uzavrÏenaÂ dne 12. 1. 1995
mezi
OdborovyÂm svazem Stavba CÏeskeÂ republiky
OdborovyÂm svazem pracovnõÂkuÊ dopravy, silnicÏnõÂho hospodaÂrÏstvõÂ a autoopravaÂrenstvõÂ CÏech a Moravy
a
Svazem podnikateluÊ ve stavebnictvõÂ v CÏeskeÂ republice.
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CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka
vydala podle § 15 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, opatrÏenõÂ cÏ. 8 ze dne 30. prosince 1994, kteryÂm se meÏnõÂ
a doplnÏuje opatrÏenõÂ cÏ. 3/1994, kteryÂm se stanovõÂ zaÂsady klasifikace pohledaÂvek z uÂveÏruÊ a tvorby rezerv
a opravnyÂch polozÏek k teÏmto pohledaÂvkaÂm.
OpatrÏenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1995.
OpatrÏenõÂ je uverÏejneÏno ve VeÏstnõÂku CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky v cÏaÂstce 28, rocÏnõÂk 1994, vydaneÂ dne
30. prosince 1994. Lze do neÏj nahleÂdnout v uÂstrÏedõÂ a pobocÏkaÂch CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky.
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CÏaÂstka 5

RE DA KCÏ N IÂ SD EÏ LEN IÂ
o opraveÏ chyb
1. v zaÂkonu cÏ. 216/1994 Sb., o rozhodcÏõÂm rÏõÂzenõÂ
a o vyÂkonu rozhodcÏõÂch naÂlezuÊ
V § 45 v uÂvodnõÂ veÏteÏ maÂ mõÂsto ¹a zaÂkona cÏ. 216/
/1994 Sb.,ª spraÂvneÏ byÂt ¹,zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb.,ª;
2. v zaÂkonu cÏ. 258/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 588/1992
Sb., o dani z prÏidaneÂ hodnoty, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
V cÏl. I bodu 57 v § 38a odst. 2 druheÂ veÏteÏ maÂ mõÂsto
¹podle § 15 odst. 1ª spraÂvneÏ byÂt ¹podle § 15a odst. 1ª;
3. v zaÂkonu cÏ. 259/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 586/1992
Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 591/1992
Sb., o cennyÂch papõÂrech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ
V cÏl. I bodu 10 v § 4 odst. 1 põÂsm. x) maÂ mõÂsto
¹podle zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,38b)ª spraÂvneÏ byÂt ¹podle
zvlaÂsÏtnõÂho zaÂkona,19a)ª.
V cÏl. I bodu 87 v § 24 odst. 2 põÂsm. ch) v druheÂ
veÏteÏ maÂ mõÂsto ¹podle § 39f tohoto zaÂkonaª spraÂvneÏ byÂt
¹podle § 38f tohoto zaÂkonaª.

V cÏl. I bodu 87 v § 24 odst. 2 põÂsm. k) bodu 1 maÂ
mõÂsto ¹(s vyÂjimkou uvedenou v bodeÏ 5)ª spraÂvneÏ byÂt
¹(s vyÂjimkou uvedenou v bodeÏ 4)ª.
V cÏl. I bodu 137 v prÏõÂloze k zaÂkonu CÏNR cÏ. 586/
Â SKUPINA 2, v polozÏce (2±45)
/1992 Sb., ODPISOVA
maÂ koÂd odpisoveÂ skupiny a naÂzev znõÂt:
¹31.10.32 Jen: generaÂtorovaÂ soustrojõÂ se zaÂzÏehovyÂmi
a spalovacõÂmi motory a ostatnõÂ generaÂtorovaÂ soustrojõÂ pro kombinovanou
vyÂrobu elektrickeÂ energie a tepla do
2,5 MW elektrickeÂho vyÂkonuª;
4. v zaÂkonu cÏ. 273/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 368/1992
Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 72/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb.
V cÏl. I bodu 15 ± ZMEÏNY A DOPLNEÏNIÂ SAZEBNIÂKU ± v bodu 45 maÂ mõÂsto ¹V polozÏce 109
põÂsm. c)ª spraÂvneÏ byÂt ¹V polozÏce 109 põÂsm. e)ª;
5. v zaÂkonu CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady o staÂtnõÂ podporÏe
vyÂzkumu a vyÂvoje (uÂplneÂm zneÏnõÂ) cÏ. 2/1995 Sb.
V § 5 odst. 2 maÂ mõÂsto ¹doplnÏuje financovaÂnõÂ
vyÂvoje technologiõÂ z vlastnõÂch zdrojuÊ,ª spraÂvneÏ byÂt
¹doplnÏuje financovaÂnõÂ vyÂvoje z vlastnõÂch zdrojuÊ,ª.
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