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83. Sd eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ Smlouvy mezi CÏeskou republikou a Kanadou o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
84. Sd eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o prÏijetõÂ RozhodnutõÂ cÏ. 2/2002 Rady prÏidruzÏenõÂ EvropskaÂ unie ± CÏeskaÂ republika
z 27/03/2002 o prÏijetõÂ vsÏeobecnyÂch podmõÂnek uÂcÏasti CÏeskeÂ republiky v programech SpolecÏenstvõÂ
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83
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 25. kveÏtna 2001 byla v Praze podepsaÂna Smlouva mezi
CÏeskou republikou a Kanadou o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 28 odst. 1 dne 28. kveÏtna 2002 a jejõÂ ustanovenõÂ se
budou provaÂdeÏt v souladu se zneÏnõÂm cÏlaÂnku 28 odst. 1 põÂsm. a) a b). Podle odstavce 2 teÂhozÏ cÏlaÂnku ode dne
vstupu v platnost teÂto smlouvy prÏestala byÂt mezi CÏeskou republikou a Kanadou platnaÂ Smlouva mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou Kanady o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu
uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku ze dne 30. srpna 1990, vyhlaÂsÏenaÂ pod cÏ. 537/1992 Sb. AvsÏak ustanovenõÂ
smlouvy z roku 1990 odpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂm Smlouvy z roku 2001 se budou nadaÂle provaÂdeÏt, a to azÏ do teÂ
doby, kdy se zacÏnou provaÂdeÏt ustanovenõÂ Smlouvy z roku 2001 v souladu s ustanovenõÂmi cÏlaÂnku 28 odst. 1
põÂsm. a) a b).
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
S M L O U VA
mezi CÏeskou republikou a Kanadou
o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu
CÏeskaÂ republika a Kanada,
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu,
se dohodly takto:
CÏ laÂ n e k 1
Osoby, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, ktereÂ jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
CÏ laÂ n e k 2
DaneÏ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daneÏ z prÏõÂjmu uklaÂdaneÂ jmeÂnem CÏeskeÂ republiky nebo jmeÂnem jejõÂch nizÏsÏõÂch
spraÂvnõÂch uÂtvaruÊ nebo mõÂstnõÂch uÂrÏaduÊ a jmeÂnem Kanady, at' je zpuÊsob vybõÂraÂnõÂ jakyÂkoli.
2. Za daneÏ z prÏõÂjmu se povazÏujõÂ vsÏechny daneÏ vybõÂraneÂ z celkoveÂho prÏõÂjmu nebo z cÏaÂstõÂ prÏõÂjmu, vcÏetneÏ danõÂ
ze ziskuÊ 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 prÏõÂpadeÏ Kanady:
daneÏ z prÏõÂjmuÊ uklaÂdaneÂ vlaÂdou Kanady na zaÂkladeÏ ZaÂkona o danõÂch z prÏõÂjmuÊ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹kanadskaÂ danÏª);
b) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky:
(i) danÏ z prÏõÂjmuÊ fyzickyÂch osob;
(ii) danÏ z prÏõÂjmuÊ praÂvnickyÂch osob;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskaÂ danÏª).
4. Smlouva se bude rovneÏzÏ vztahovat na jakeÂkoliv daneÏ stejneÂho nebo v zaÂsadeÏ podobneÂho druhu, ktereÂ
budou uklaÂdaÂny po podpisu Smlouvy vedle nebo mõÂsto soucÏasnyÂch danõÂ. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si
vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ vesÏkereÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.
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CÏ laÂ n e k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. Pro uÂcÏely teÂto smlouvy, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad:
a) vyÂraz ¹Kanadaª pouzÏityÂ v zemeÏpisneÂm vyÂznamu oznacÏuje uÂzemõÂ Kanady, vcÏetneÏ
(i) jakeÂkoliv oblasti za vyÂsostnyÂmi vodami Kanady, kteraÂ je, v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem a praÂvnõÂmi
prÏedpisy Kanady, oblastõÂ, kde Kanada muÊzÏe vykonaÂvat praÂva tyÂkajõÂcõÂ se morÏskeÂho dna a podlozÏõÂ a jejich
prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ;
(ii) morÏe a vzdusÏneÂho prostoru nad kazÏdou oblastõÂ uvedenou v pododstavci (i) s ohledem na jakoukoliv
cÏinnost provozovanou v souvislosti s pruÊzkumem nebo teÏzÏbou tam uvedenyÂch prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ;
b) vyÂraz ¹CÏeskaÂ republikaª oznacÏuje uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, na ktereÂm jsou, podle cÏeskyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
a v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem, vykonaÂvaÂna svrchovanaÂ praÂva CÏeskeÂ republiky;
c) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhy smluvnõÂ staÂtª oznacÏujõÂ, podle souvislosti, CÏeskou republiku nebo
Kanadu;
d) vyÂraz ¹osobaª zahrnuje fyzickou osobu, trust, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob;
e) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje jakoukoliv praÂvnickou osobu nebo jakeÂhokoliv nositele praÂv povazÏovaneÂho
pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickou osobu;
f) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ, podle souvislosti,
podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu a podnik provozovanyÂ rezidentem druheÂho
smluvnõÂho staÂtu;
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 praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch
v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
h) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli dopravu lodõÂ nebo letadlem, provozovanou rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, vyjma prÏõÂpaduÊ, kdy je lod' nebo letadlo provozovaÂno pouze mezi mõÂsty v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ;
i) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje:
(i) v prÏõÂpadeÏ Kanady ministra staÂtnõÂch prÏõÂjmuÊ nebo ministrova zmocneÏneÂho zaÂstupce;
(ii) v prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky ministra financõÂ nebo ministrova zmocneÏneÂho zaÂstupce.
2. Pokud jde o provaÂdeÏnõÂ Smlouvy v jakeÂmkoliv cÏase neÏkteryÂm ze smluvnõÂch staÂtuÊ, bude mõÂt kazÏdyÂ vyÂraz,
kteryÂ v nõÂ nenõÂ definovaÂn, pokud souvislost nevyzÏaduje odlisÏnyÂ vyÂklad, takovyÂ vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ v tomto
cÏase podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu pro uÂcÏely danõÂ, na ktereÂ se Smlouva vztahuje, prÏicÏemzÏ jakyÂkoliv
vyÂznam podle pouzÏõÂvanyÂch danÏovyÂch zaÂkonuÊ tohoto staÂtu bude prÏevazÏovat nad vyÂznamem danyÂm vyÂrazu podle
jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu.
CÏ laÂ n e k 4
Rezident
1. VyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy kazÏdou osobu, kteraÂ je podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ zdaneÏnõÂ z duÊvodu bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂsta vedenõÂ,
mõÂsta zalozÏenõÂ osoby nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria a rovneÏzÏ zahrnuje tento staÂt a jakyÂkoliv nizÏsÏõÂ
spraÂvnõÂ uÂtvar nebo mõÂstnõÂ uÂrÏad tohoto staÂtu nebo jakoukoliv agenturu nebo na zaÂkladeÏ verÏejneÂho praÂva zrÏõÂzenou
praÂvnickou osobu tohoto staÂtu, uÂtvaru nebo uÂrÏadu. Tento vyÂraz vsÏak nezahrnuje zÏaÂdnou osobu, kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ pouze z duÊvodu prÏõÂjmu ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõÂch staÂtuÊ, bude postavenõÂ
fyzickeÂ osoby urcÏeno v souladu s naÂsledujõÂcõÂmi pravidly:
a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe fyzickaÂ osoba je rezidentem pouze toho staÂtu, ve ktereÂm maÂ fyzickaÂ osoba k dispozici
staÂlyÂ byt; jestlizÏe maÂ fyzickaÂ osoba k dispozici staÂlyÂ byt v obou staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je fyzickaÂ osoba
rezidentem pouze toho staÂtu, ke ktereÂmu jsou uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy fyzickeÂ osoby (strÏedisko
zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm staÂteÏ maÂ fyzickaÂ osoba strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ nebo jestlizÏe nemaÂ
fyzickaÂ osoba k dispozici staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je fyzickaÂ osoba rezidentem pouze
toho staÂtu, ve ktereÂm se obvykle fyzickaÂ osoba zdrzÏuje;
c) jestlizÏe se fyzickaÂ osoba obvykle zdrzÏuje v obou staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je fyzickaÂ
osoba rezidentem pouze toho staÂtu, jehozÏ je fyzickaÂ osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem;
d) jestlizÏe je fyzickaÂ osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem obou staÂtuÊ nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady
smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.
3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle ustanovenõÂ odstavce 1 rezidentem obou smluvnõÂch staÂtuÊ:
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a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je osoba rezidentem pouze toho staÂtu, jehozÏ je osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem;
b) jestlizÏe osoba nenõÂ staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem zÏaÂdneÂho ze staÂtuÊ, prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit
upravit tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou a stanovit zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ Smlouvy ve vztahu k takoveÂ osobeÏ.
V prÏõÂpadeÏ nenalezenõÂ takoveÂ dohody, nebude takovaÂ osoba opraÂvneÏna pozÏadovat jakoukoliv uÂlevu nebo
osvobozenõÂ od daneÏ, kterou stanovõÂ Smlouva.
CÏ laÂ n e k 5
StaÂlaÂ provozovna
1. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje pro uÂcÏely teÂto smlouvy trvaleÂ mõÂsto k vyÂkonu cÏinnosti, jehozÏ prostrÏednictvõÂm je zcela nebo zcÏaÂsti vykonaÂvaÂna cÏinnost podniku.
2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ:
a) mõÂsto vedenõÂ;
b) zaÂvod;
c) kancelaÂrÏ;
d) tovaÂrnu;
e) dõÂlnu; a
f) duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jakeÂkoliv jineÂ mõÂsto souvisejõÂcõÂ s pruÊzkumem nebo teÏzÏbou prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ.
3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª rovneÏzÏ zahrnuje:
a) stavenisÏteÏ nebo stavebnõÂ, montaÂzÏnõÂ nebo instalacÏnõÂ projekt nebo dozor s tõÂm spojenyÂ, avsÏak pouze pokud
takoveÂ stavenisÏteÏ, projekt nebo dozor trvaÂ deÂle nezÏ dvanaÂct meÏsõÂcuÊ;
b) poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, vcÏetneÏ poradenskyÂch nebo manazÏerskyÂch sluzÏeb, podnikem jednoho smluvnõÂho staÂtu
prostrÏednictvõÂm zameÏstnancuÊ nebo jinyÂch pracovnõÂkuÊ najatyÂch podnikem pro tyto uÂcÏely, avsÏak pouze
pokud cÏinnosti takoveÂho charakteru trvajõÂ na uÂzemõÂ druheÂho smluvnõÂho staÂtu po jedno nebo võÂce obdobõÂ
prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu sÏest meÏsõÂcuÊ v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ.
4. Bez ohledu na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe vyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª nezahrnuje:
a) zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se vyuzÏõÂvaÂ pouze za uÂcÏelem uskladneÏnõÂ, 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 mõÂsto k vyÂkonu cÏinnosti, ktereÂ se udrzÏuje pouze za uÂcÏelem naÂkupu zbozÏõÂ nebo shromazÏd'ovaÂnõÂ
informacõÂ pro podnik;
e) trvaleÂ mõÂsto k vyÂkonu cÏinnosti, ktereÂ se udrzÏuje pouze za uÂcÏelem vykonaÂvaÂnõÂ jakeÂkoliv jineÂ cÏinnosti, kteraÂ
maÂ pro podnik prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter;
f) trvaleÂ mõÂsto k vyÂkonu cÏinnosti, ktereÂ se udrzÏuje pouze k vykonaÂvaÂnõÂ jakeÂhokoliv spojenõÂ cÏinnostõÂ uvedenyÂch
v põÂsmenech a) azÏ e), pokud celkovaÂ cÏinnost trvaleÂho mõÂsta k vyÂkonu cÏinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto spojenõÂ je
prÏõÂpravneÂho nebo pomocneÂho charakteru.
5. JestlizÏe, bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2, osoba ± jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce, na ktereÂho se
vztahuje odstavec 6 ± jednaÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ na uÂcÏet podniku a maÂ a obvykle pouzÏõÂvaÂ opraÂvneÏnõÂ, ktereÂ jõÂ
dovoluje uzavõÂrat smlouvy jmeÂnem podniku, maÂ se za to, zÏe tento podnik maÂ staÂlou provozovnu v tomto staÂteÏ ve
vztahu ke vsÏem cÏinnostem, ktereÂ tato osoba provaÂdõÂ pro podnik, pokud cÏinnosti teÂto osoby nejsou omezeny na
cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 4, ktereÂ, pokud by byly vykonaÂvaÂny prostrÏednictvõÂm trvaleÂho mõÂsta k vyÂkonu
cÏinnosti, by nezaklaÂdaly z tohoto trvaleÂho mõÂsta k vyÂkonu cÏinnosti staÂlou provozovnu podle ustanovenõÂ tohoto
odstavce.
6. NemaÂ se za to, zÏe podnik maÂ staÂlou provozovnu ve smluvnõÂm staÂteÏ jenom proto, zÏe v tomto staÂteÏ
vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jakeÂhokoliv jineÂho nezaÂvisleÂho
zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti.
7. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, ovlaÂdaÂ nebo je ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu nebo kteraÂ v tomto druheÂm staÂteÏ vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost
(at' prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny nebo jinak), neucÏinõÂ sama o sobeÏ z ktereÂkoli teÂto spolecÏnosti staÂlou provozovnu druheÂ spolecÏnosti.
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CÏ laÂ n e k 6
PrÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z nemoviteÂho majetku (vcÏetneÏ prÏõÂjmuÊ ze zemeÏdeÏlstvõÂ nebo lesnictvõÂ) umõÂsteÏneÂho ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª maÂ pro uÂcÏely teÂto smlouvy takovyÂ vyÂznam, jenzÏ mu naÂlezÏõÂ pro uÂcÏely prÏõÂslusÏneÂho danÏoveÂho zaÂkona smluvnõÂho staÂtu, v neÏmzÏ je tento majetek umõÂsteÏn. VyÂraz zahrnuje v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ
prÏõÂslusÏenstvõÂ nemoviteÂho majetku, zÏivyÂ a mrtvyÂ inventaÂrÏ uzÏõÂvanyÂ v zemeÏdeÏlstvõÂ a lesnictvõÂ, praÂva, pro kteraÂ platõÂ
ustanovenõÂ obcÏanskeÂho praÂva vztahujõÂcõÂ se na pozemky, praÂvo pozÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku a praÂva na promeÏnliveÂ nebo pevneÂ platby za teÏzÏenõÂ nebo za prÏivolenõÂ k teÏzÏenõÂ nerostnyÂch lozÏisek, pramenuÊ a jinyÂch prÏõÂrodnõÂch
zdrojuÊ. LodeÏ a letadla se nepovazÏujõÂ za nemovityÂ majetek.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 platõÂ pro prÏõÂjmy pobõÂraneÂ 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 vykonaÂvaÂnõÂ nezaÂvisleÂho povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ n e k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud podnik nevykonaÂvaÂ
nebo nevykonaÂval svoji cÏinnost v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna. JestlizÏe podnik vykonaÂvaÂ nebo vykonaÂval svoji cÏinnost tõÂmto zpuÊsobem, mohou byÂt zisky podniku zdaneÏny v druheÂm staÂteÏ, avsÏak pouze v takoveÂm rozsahu, v jakeÂm je lze prÏicÏõÂtat teÂto staÂleÂ provozovneÏ.
2. JestlizÏe podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu vykonaÂvaÂ nebo vykonaÂval 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 ty odpocÏitatelneÂ naÂklady, ktereÂ byly vynalozÏeny
na cõÂle sledovaneÂ staÂlou provozovnou, vcÏetneÏ vyÂloh vedenõÂ a vsÏeobecnyÂch spraÂvnõÂch vyÂloh takto vynalozÏenyÂch,
at' vznikly ve staÂteÏ, v neÏmzÏ je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna, cÏi jinde.
4. JestlizÏe je v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ obvykleÂ stanovit zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na
zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, nic v odstavci 2 nevylucÏuje, aby tento smluvnõÂ
staÂt stanovil zisky, jezÏ majõÂ byÂt zdaneÏny, tõÂmto obvyklyÂm rozdeÏlenõÂm; pouzÏityÂ zpuÊsob rozdeÏlenõÂ musõÂ byÂt vsÏak
takovyÂ, aby vyÂsledek byl v souladu se zaÂsadami stanovenyÂmi v tomto cÏlaÂnku.
5. StaÂleÂ provozovneÏ se neprÏicÏtou zÏaÂdneÂ zisky na zaÂkladeÏ skutecÏnosti, zÏe pouze nakupovala zbozÏõÂ pro
podnik.
6. Zisky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏicÏteny staÂleÂ provozovneÏ, se pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ stanovõÂ kazÏdyÂ rok
stejnyÂm zpuÊsobem, pokud neexistujõÂ dostatecÏneÂ duÊvody pro jinyÂ postup.
7. JestlizÏe zisky zahrnujõÂ cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ oddeÏleneÏ v jinyÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy,
nebudou ustanovenõÂ oneÏch cÏlaÂnkuÊ dotcÏena ustanovenõÂmi tohoto cÏlaÂnku.
CÏ laÂ n e k 8
VodnõÂ a leteckaÂ doprava
1. Zisky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident smluvnõÂho staÂtu z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
2. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 a cÏlaÂnku 7 zisky pobõÂraneÂ z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel pouzÏõÂvanyÂch zejmeÂna k prÏepraveÏ cestujõÂcõÂch nebo zbozÏõÂ vyÂlucÏneÏ mezi mõÂsty v jednom smluvnõÂm staÂteÏ mohou byÂt
zdaneÏny v tomto staÂteÏ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ rovneÏzÏ pro zisky pobõÂraneÂ rezidentem smluvnõÂho staÂtu z jeho uÂcÏasti na
poolu, spolecÏneÂm provozu nebo mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
4. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku zahrnujõÂ:
a) zisky z pronaÂjmu lodõÂ nebo letadel bez posaÂdky a
b) zisky z pouzÏõÂvaÂnõÂ, uÂdrzÏby nebo pronaÂjmu kontejneruÊ (vcÏetneÏ prÏõÂveÏsuÊ a souvisejõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ pro prÏepravu
kontejneruÊ) pouzÏõÂvanyÂch pro prÏepravu zbozÏõÂ,
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pokud takovyÂ pronaÂjem nebo takoveÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ, uÂdrzÏba nebo pronaÂjem, podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde, je nahodilyÂ ve vztahu k provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ.
CÏ laÂ n e k 9
SdruzÏeneÂ podniky
1. JestlizÏe
a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo kapitaÂlu podniku
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
b) tyteÂzÏ osoby se podõÂlejõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo kapitaÂlu podniku jednoho smluvnõÂho
staÂtu i podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu
a jestlizÏe v teÏchto prÏõÂpadech jsou oba podniky ve svyÂch obchodnõÂch nebo financÏnõÂch vztazõÂch vaÂzaÂny podmõÂnkami, ktereÂ sjednaly nebo jim byly ulozÏeny a ktereÂ se lisÏõÂ od podmõÂnek, ktereÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi
podniky, mohou jakeÂkoliv zisky, ktereÂ by, nebyÂt teÏchto podmõÂnek, byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ, ale vzhledem
k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny nebyly, byÂt zahrnuty do ziskuÊ tohoto podniku a naÂsledneÏ zdaneÏny.
2. JestlizÏe jeden smluvnõÂ staÂt zahrne do ziskuÊ podniku tohoto staÂtu ± a naÂsledneÏ zdanõÂ ± zisky, ktereÂ
podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu byly zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ, a zisky takto zahrnuteÂ jsou zisky, ktereÂ
by byly docõÂleny podnikem prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu, kdyby podmõÂnky sjednaneÂ mezi obeÏma podniky byly
takoveÂ, jakeÂ by byly sjednaÂny mezi nezaÂvislyÂmi podniky, upravõÂ tento druhyÂ staÂt prÏimeÏrÏeneÏ cÏaÂstku daneÏ tam
ulozÏeneÂ z teÏchto ziskuÊ. PrÏi stanovenõÂ teÂto uÂpravy se prÏihleÂdne k jinyÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy, a bude-li to
nutneÂ, prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se za tõÂm uÂcÏelem vzaÂjemneÏ poradõÂ.
3. SmluvnõÂ staÂt nezmeÏnõÂ zisky podniku za okolnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 po uplynutõÂ cÏasovyÂch lhuÊt
stanovenyÂch v jeho vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech a v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ po peÏti letech od konce roku, ve
ktereÂm by byly zisky, ktereÂ by podleÂhaly takoveÂ zmeÏneÏ, docõÂleny podnikem tohoto staÂtu.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 2 a 3 se nepouzÏijõÂ v prÏõÂpadeÏ podvodu, veÏdomeÂho zanedbaÂnõÂ nebo nedbalosti.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Dividendy
1. Dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, rezidentu druheÂho
smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Tyto dividendy vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je spolecÏnost, kteraÂ je vyplaÂcõÂ,
rezidentem, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend je rezidentem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne:
a) vyjma prÏõÂpadu dividend vyplaÂcenyÂch nerezidentem vlastneÏnou investicÏnõÂ spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem
Kanady, 5 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend, jestlizÏe skutecÏnyÂm vlastnõÂkem je spolecÏnost, kteraÂ ovlaÂdaÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo nejmeÂneÏ 10 procent hlasovacõÂho praÂva na spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
b) 15 procent hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch prÏõÂpadech.
UstanovenõÂ tohoto odstavce se nedotyÂkajõÂ zdaneÏnõÂ ziskuÊ, z nichzÏ jsou dividendy vyplaÂceny.
3. VyÂraz ¹dividendyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z akciõÂ nebo jinyÂch praÂv, s vyÂjimkou pohledaÂvek, s podõÂlem na zisku, jakozÏ i prÏõÂjmy, ktereÂ jsou podrobeny stejneÂmu danÏoveÂmu rezÏimu jako prÏõÂjmy z akciõÂ
podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ staÂtu, jehozÏ je spolecÏnost, kteraÂ rozdõÂlõÂ zisk, rezidentem.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk dividend, kteryÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je rezidentem spolecÏnost vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy,
pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo vykonaÂvaÂ
v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy
vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏe k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ
cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. JestlizÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, dosahuje zisky nebo prÏõÂjmy z druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, nemuÊzÏe tento druhyÂ staÂt zdanit dividendy vyplaÂceneÂ spolecÏnostõÂ, ledazÏe tyto dividendy jsou
vyplaÂceny rezidentu tohoto druheÂho staÂtu nebo zÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy vyplaÂcejõÂ, se skutecÏneÏ vaÂzÏe ke
staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ, kteraÂ je umõÂsteÏna v tomto druheÂm staÂteÏ, ani podrobit nerozdeÏleneÂ zisky
spolecÏnosti dani z nerozdeÏlenyÂch ziskuÊ spolecÏnosti, i kdyzÏ vyplaÂceneÂ dividendy nebo nerozdeÏleneÂ zisky pozuÊstaÂvajõÂ zcela nebo zcÏaÂsti ze ziskuÊ nebo z prÏõÂjmuÊ majõÂcõÂch zdroj v tomto druheÂm staÂteÏ.
6. Nic v teÂto smlouveÏ nebude vyklaÂdaÂno tak, zÏe by zabranÏovalo smluvnõÂmu staÂtu uklaÂdat na zcizenõÂ
nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho v tomto staÂteÏ spolecÏnostõÂ obchodujõÂcõÂ s nemovityÂm majetkem nebo na vyÂnosy
spolecÏnosti, ktereÂ lze prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ v tomto staÂteÏ, danÏ vedle daneÏ, kteraÂ by byla uklaÂdaÂna na vyÂnosy
spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu, pokud jakaÂkoliv dodatecÏnaÂ danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 5 procent
cÏaÂstky takovyÂch vyÂnosuÊ, ktereÂ nebyly podrobeny takoveÂ dodatecÏneÂ dani v prÏedchaÂzejõÂcõÂch danÏovyÂch rocõÂch.
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VyÂraz ¹vyÂnosyª oznacÏuje pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ vyÂnosy, ktereÂ lze prÏicÏõÂst zcizenõÂ takoveÂho nemoviteÂho
majetku umõÂsteÏneÂho ve smluvnõÂm staÂteÏ, ktereÂ mohou byÂt zdaneÏny tõÂmto staÂtem podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 13
odst. 1, a zisky, vcÏetneÏ jakyÂchkoliv ziskuÊ ze zcizenõÂ jakeÂhokoliv majetku, ktereÂ lze prÏicÏõÂst staÂleÂ provozovneÏ ve
smluvnõÂm staÂteÏ v roce a v prÏedchaÂzejõÂcõÂch rocõÂch po odecÏtenõÂ vsÏech danõÂ, jineÂ nezÏ daneÏ dodatecÏneÂ, kteraÂ je tu
uvedena, uklaÂdanyÂch na takoveÂ zisky tõÂmto staÂtem.
CÏ l aÂ ne k 1 1
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu mohou byÂt
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Tyto uÂroky vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto
ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 procent hrubeÂ cÏaÂstky uÂrokuÊ.
3. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 2
a) uÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ v souvislosti se zadluzÏenõÂm vlaÂdy tohoto smluvnõÂho
staÂtu nebo nizÏsÏõÂho spraÂvnõÂho uÂtvaru nebo mõÂstnõÂho uÂrÏadu tohoto staÂtu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ, pokud jsou uÂroky
skutecÏneÏ vlastneÏneÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, jen v tomto druheÂm staÂteÏ;
b) uÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu a skutecÏneÏ
vlastneÏneÂ tõÂmto rezidentem podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto druheÂm staÂteÏ, jestlizÏe jsou vyplaÂceny v souvislosti
s puÊjcÏkou ucÏineÏnou, zarucÏenou nebo zajisÏteÏnou institucõÂ zcela vlastneÏnou a ovlaÂdanou vlaÂdou tohoto druheÂho staÂtu, nebo v souvislosti s uÂveÏrem poskytnutyÂm, zarucÏenyÂm nebo zajisÏteÏnyÂm takovou institucõÂ, pokud
se tato puÊjcÏka nebo uÂveÏr tyÂkaÂ dovozuÊ nebo vyÂvozuÊ;
c) uÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, skutecÏneÏ vlastneÏneÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu
a vyplaÂceneÂ v souvislosti s prodejem jakeÂhokoliv zarÏõÂzenõÂ, zbozÏõÂ nebo sluzÏeb na uÂveÏr, vyjma prÏõÂpaduÊ, kdy
je prodej provaÂdeÏn mezi osobami, ktereÂ spolu neobchodujõÂ na zaÂkladeÏ beÏzÏnyÂch trzÏnõÂch cen, podleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ jen v tomto druheÂm staÂteÏ;
d) uÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu, kteryÂ byl
zalozÏen a je provozovaÂn vyÂlucÏneÏ k tomu, aby spravoval nebo poskytoval peneÏzÏnõÂ daÂvky podle jednoho nebo
podle võÂce penzijnõÂch, duÊchodovyÂch nebo jinyÂch zameÏstnaneckyÂch plaÂnuÊ peneÏzÏnõÂch daÂvek, nepodleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, pokud
(i) rezident je skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ a je vsÏeobecneÏ osvobozen od zdaneÏnõÂ ve druheÂm staÂteÏ a
(ii) uÂroky nejsou pobõÂraÂny z provaÂdeÏnõÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti nebo od sdruzÏeneÂ osoby ve smyslu cÏlaÂnku 9
odst. 1 põÂsm. a) nebo b).
4. VyÂraz ¹uÂrokyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje prÏõÂjmy z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu, at' zajisÏteÏnyÂch
cÏi nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti, a zvlaÂsÏteÏ prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ a prÏõÂjmy z obligacõÂ
nebo dluhopisuÊ, vcÏetneÏ preÂmiõÂ a vyÂher, ktereÂ se vaÂzÏou k teÏmto cennyÂm papõÂruÊm, obligacõÂm nebo dluhopisuÊm,
jakozÏ i prÏõÂjmy, ktereÂ jsou podrobeny stejneÂmu danÏoveÂmu rezÏimu jako prÏõÂjmy z puÊjcÏenyÂch peneÏz podle praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ staÂtu, v neÏmzÏ majõÂ prÏõÂjmy zdroj. VyÂraz ¹uÂrokyª vsÏak nezahrnuje prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ
v cÏlaÂnku 10.
5. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1, 2 a 3 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk uÂrokuÊ, kteryÂ je rezidentem jednoho
smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ uÂroky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ
cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo vykonaÂvaÂ v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ
povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe pohledaÂvka, ze ktereÂ jsou uÂroky placeny, se skutecÏneÏ vaÂzÏe
k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14
podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
6. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe uÂroky majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je rezident tohoto staÂtu. JestlizÏe
vsÏak plaÂtce uÂrokuÊ, at' je, nebo nenõÂ rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ ve smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ dosÏlo k zadluzÏenõÂ, z neÏhozÏ jsou uÂroky placeny, a tyto uÂroky jdou
k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ zaÂkladny, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto uÂroky majõÂ zdroj v tom staÂteÏ, ve
ktereÂm je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
7. JestlizÏe cÏaÂstka vyplaÂcenyÂch uÂrokuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k pohledaÂvce, z nõÂzÏ jsou placeny, prÏesahuje, v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo mezi obeÏma z nich a neÏjakou dalsÏõÂ osobou,
cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka plateb, kteraÂ ji prÏesahuje, bude v tomto
prÏõÂpadeÏ zdaneÏna v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu, s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm
teÂto smlouvy.
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CÏ l aÂ ne k 1 2
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Tyto licencÏnõÂ poplatky vsÏak mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu, avsÏak jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ je rezidentem druheÂho
smluvnõÂho staÂtu, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 10 procent hrubeÂ cÏaÂstky licencÏnõÂch poplatkuÊ.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ jako
naÂhrada za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ jakeÂhokoliv autorskeÂho praÂva k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo
veÏdeckeÂmu, vcÏetneÏ filmuÊ a deÏl na filmech, paÂskaÂch nebo jinyÂch prostrÏedcõÂch reprodukce pro vyuzÏitõÂ v souvislosti
s televiznõÂm nebo rozhlasovyÂm vysõÂlaÂnõÂm, 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. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª vsÏak nezahrnuje prÏõÂjmy, o nichzÏ se pojednaÂvaÂ v cÏlaÂnku 8.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ, kteryÂ je rezidentem
jednoho smluvnõÂho staÂtu, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ poplatky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo vykonaÂvaÂ
v tomto druheÂm staÂteÏ nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ ze staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ a jestlizÏe praÂvo nebo majetek, ktereÂ
daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, se skutecÏneÏ vaÂzÏou k teÂto staÂleÂ provozovneÏ nebo staÂleÂ zaÂkladneÏ. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 7 nebo cÏlaÂnku 14 podle toho, o jakyÂ prÏõÂpad jde.
5. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj ve smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe plaÂtcem je rezident tohoto
staÂtu. JestlizÏe vsÏak plaÂtce licencÏnõÂch poplatkuÊ, at' je, nebo nenõÂ rezidentem neÏktereÂho smluvnõÂho staÂtu, maÂ ve
smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou provozovnu nebo staÂlou zaÂkladnu, ve spojenõÂ s nõÂzÏ vznikla povinnost platit licencÏnõÂ
poplatky, a tyto licencÏnõÂ poplatky jdou k tõÂzÏi takoveÂ staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ zaÂkladny, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe
tyto licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj v tom staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna nebo staÂlaÂ zaÂkladna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka vyplaÂcenyÂch licencÏnõÂch poplatkuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ k uzÏitõÂ, praÂvu nebo informaci, za ktereÂ
jsou placeny, prÏesahuje, v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem nebo mezi obeÏma
z nich a neÏjakou dalsÏõÂ osobou, cÏaÂstku, kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, kdyby nebylo
takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku jen na tuto posledneÏ zmõÂneÏnou cÏaÂstku. CÏaÂstka plateb, kteraÂ
ji prÏesahuje, bude v tomto prÏõÂpadeÏ zdaneÏna v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy kazÏdeÂho smluvnõÂho staÂtu, s prÏihleÂdnutõÂm k ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto smlouvy.
CÏ l aÂ ne k 1 3
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. PrÏõÂjmy a zisky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho
ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik
jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo moviteÂho majetku, kteryÂ patrÏõÂ ke staÂleÂ zaÂkladneÏ,
kterou maÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ za uÂcÏelem vykonaÂvaÂnõÂ nezaÂvisleÂho
povolaÂnõÂ, vcÏetneÏ takovyÂch ziskuÊ ze zcizenõÂ takoveÂ staÂleÂ provozovny (samotneÂ nebo spolu s celyÂm podnikem)
nebo takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 platõÂ rovneÏzÏ pro zisky ze zcizenõÂ uÂcÏasti na osobnõÂ spolecÏnosti do teÂ mõÂry, zÏe
zisky mohou byÂt prÏicÏteny nemoviteÂmu majetku nebo moviteÂmu majetku, kteryÂ je cÏaÂstõÂ provoznõÂho majetku
osobnõÂ spolecÏnosti.
4. Zisky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ lodõÂ nebo letadel provozovanyÂch v mezinaÂrodnõÂ
dopraveÏ nebo ze zcizenõÂ moviteÂho majetku slouzÏõÂcõÂho k provozovaÂnõÂ teÏchto lodõÂ nebo letadel, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ
jen v tomto staÂteÏ.
5. Zisky, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu ze zcizenõÂ
a) podõÂluÊ tvorÏõÂcõÂch cÏaÂst podstatneÂ uÂcÏasti na akcioveÂm kapitaÂlu spolecÏnosti, hodnota jejõÂzÏ podõÂluÊ se nejmeÂneÏ
z 50 procent odvozuje z nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho ve druheÂm staÂteÏ, a
b) uÂcÏasti na trustu, jehozÏ hodnota se nejmeÂneÏ z 50 procent odvozuje z nemoviteÂho majetku umõÂsteÏneÂho v tomto
druheÂm staÂteÏ,
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ. VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª nezahrnuje pro uÂcÏely tohoto odstavce
zÏaÂdnyÂ majetek, ve ktereÂm je vykonaÂvaÂna rÏaÂdnaÂ cÏinnost spolecÏnosti nebo trustu, s vyÂjimkou majetku drzÏeneÂho za
uÂcÏelem pronajõÂmaÂnõÂ, a podstatnaÂ uÂcÏast existuje, pokud rezident nebo osoby s nõÂm sprÏõÂzneÏneÂ vlastnõÂ 10 procent
nebo võÂce jakeÂkoliv kategorie akcioveÂho kapitaÂlu spolecÏnosti.
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6. Zisky ze zcizenõÂ jakeÂhokoliv jineÂho majetku, nezÏ kteryÂ je uveden v odstavcõÂch 1, 2, 3, 4 a 5, podleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, jehozÏ je zcizitel rezidentem.
7. UstanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku se nedotyÂkajõÂ praÂva jednoho smluvnõÂho staÂtu vybõÂrat, podle jeho praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ, danÏ ze ziskuÊ ze zcizenõÂ jakeÂhokoliv majetku, ktereÂ pobõÂraÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem druheÂho
smluvnõÂho staÂtu a byla rezidentem prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu kdykoliv beÏhem sÏesti let bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂch zcizenõÂ majetku.
8. JestlizÏe je pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ prÏestaÂvaÂ byÂt rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu
a bezprostrÏedneÏ poteÂ se staÂvaÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, povazÏovaÂna v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ za
osobu, kteraÂ zcizila majetek a je zdaneÏna v tomto staÂteÏ z tohoto duÊvodu, fyzickaÂ osoba se muÊzÏe rozhodnout,
zÏe bude povazÏovaÂna pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ ve druheÂm staÂteÏ za fyzickou osobu, kteraÂ bezprostrÏedneÏ prÏed tõÂm, nezÏ se
stala rezidentem tohoto staÂtu, prodala a znovu nakoupila majetek za cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ jeho prÏimeÏrÏeneÂ trzÏnõÂ
hodnoteÏ v tomto cÏase. Toto ustanovenõÂ se vsÏak nepouzÏije ve vztahu k majetku, ze ktereÂho jakeÂkoliv plynoucõÂ
zisky mohou byÂt, bezprostrÏedneÏ prÏed tõÂm, nezÏ se fyzickaÂ osoba stala rezidentem tohoto druheÂho staÂtu, zdaneÏny
v tomto druheÂm staÂteÏ, ani ve vztahu k nemoviteÂmu majetku umõÂsteÏneÂmu ve trÏetõÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 4
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu svobodneÂho
povolaÂnõÂ nebo jinyÂch cÏinnostõÂ nezaÂvisleÂho charakteru, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, vyjma naÂsledujõÂcõÂch
prÏõÂpaduÊ, kdy takoveÂ prÏõÂjmy mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ:
a) jestlizÏe fyzickaÂ osoba maÂ nebo meÏla pravidelneÏ k dispozici ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou zaÂkladnu za
uÂcÏelem vykonaÂvaÂnõÂ cÏinnostõÂ; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ jen takovaÂ cÏaÂst prÏõÂjmuÊ, jakou lze prÏicÏõÂst teÂto staÂleÂ zaÂkladneÏ,
muÊzÏe byÂt zdaneÏna ve druheÂm staÂteÏ; nebo
b) jestlizÏe fyzickaÂ osoba se zdrzÏuje ve druheÂm staÂteÏ po jedno nebo võÂce obdobõÂ prÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂm nebo koncÏõÂcõÂm v prÏõÂslusÏneÂm danÏoveÂm roce; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ jen takovaÂ cÏaÂst prÏõÂjmuÊ, kteraÂ je pobõÂraÂna z cÏinnostõÂ vykonaÂvanyÂch ve druheÂm staÂteÏ, muÊzÏe byÂt
zdaneÏna v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹svobodneÂ povolaÂnõÂª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ nezaÂvisleÂ cÏinnosti veÏdeckeÂ, literaÂrnõÂ, umeÏleckeÂ, vychovatelskeÂ nebo ucÏitelskeÂ, jakozÏ i nezaÂvisleÂ cÏinnosti leÂkarÏuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ, dentistuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.
CÏ l aÂ ne k 1 5
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ odmeÏny, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ, podleÂhajõÂ s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 16, 18 a 19 zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ, pokud zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno ve
druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. Je-li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mohou byÂt odmeÏny z neÏj pobõÂraneÂ zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho ve druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ, podleÂhajõÂ bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe:
a) zameÏstnaÂnõÂ je vykonaÂvaÂno v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo võÂce obdobõÂ neprÏesahujõÂcõÂ v uÂhrnu 183 dny
v jakeÂmkoliv dvanaÂctimeÏsõÂcÏnõÂm obdobõÂ zacÏõÂnajõÂcõÂm nebo koncÏõÂcõÂm v prÏõÂslusÏneÂm danÏoveÂm roce, a
b) odmeÏny jsou vyplaÂceny zameÏstnavatelem nebo za zameÏstnavatele, kteryÂ nenõÂ rezidentem druheÂho staÂtu, a
c) odmeÏny nejdou k tõÂzÏi staÂleÂ provozovny nebo staÂleÂ zaÂkladny, kterou maÂ zameÏstnavatel v druheÂm staÂteÏ.
3. Bez ohledu na prÏedchozõÂ ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku mohou byÂt odmeÏny pobõÂraneÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ
vykonaÂvaneÂho na palubeÏ lodi nebo letadla provozovaneÂho v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ rezidentem smluvnõÂho staÂtu
zdaneÏny v tomto staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 6
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ platby, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu jako cÏlen spraÂvnõÂ rady nebo
jineÂho obdobneÂho orgaÂnu spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, mohou byÂt zdaneÏny v tomto
druheÂm staÂteÏ.
CÏ l aÂ ne k 1 7
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂraÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu jako na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ umeÏlec, jako divadelnõÂ, filmovyÂ, rozhlasovyÂ nebo televiznõÂ umeÏlec nebo hudebnõÂk nebo jako sportovec z takovyÂchto tõÂmto rezi-
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dentem 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 umeÏlci nebo sportovci osobneÏ, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou byÂt tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7, 14 a 15 zdaneÏny ve
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm jsou cÏinnosti umeÏlce nebo sportovce vykonaÂvaÂny.
CÏ l aÂ ne k 1 8
Penze a anuity
1. Penze a anuity majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu
mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. Penze a anuity majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu
mohou byÂt rovneÏzÏ zdaneÏny ve staÂteÏ, v neÏmzÏ majõÂ zdroj, a to podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu. AvsÏak
v prÏõÂpadeÏ pravidelneÏ se opakujõÂcõÂch plateb penze (jineÂ nezÏ peneÏzÏnõÂ daÂvky podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o sociaÂlnõÂm
zabezpecÏenõÂ v jednom smluvnõÂm staÂteÏ) a anuity, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 15 procent hrubeÂ cÏaÂstky plateb.
AvsÏak toto omezenõÂ se nepouzÏije na pausÏaÂlnõÂ platby plynoucõÂ ze vzdaÂnõÂ se, zrusÏenõÂ, vykoupenõÂ, prodeje nebo
jineÂho zcizenõÂ penzijnõÂho plaÂnu nebo anuity.
3. Bez ohledu na cokoliv v teÂto smlouveÏ:
a) peneÏzÏnõÂ daÂvky podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a penze a daÂvky
vaÂlecÏnyÂch veteraÂnuÊ majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu druheÂho smluvnõÂho staÂtu
podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ;
b) vyÂzÏivneÂ, podpory a jineÂ podobneÂ platby majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ a vyplaÂceneÂ rezidentu
druheÂho smluvnõÂho staÂtu, kteryÂ je v tomto staÂteÏ podroben zdaneÏnõÂ, pokud jde o tyto platby, podleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ jen v tomto druheÂm staÂteÏ, ale zdanitelnaÂ cÏaÂstka v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏesaÂhne cÏaÂstku, kteraÂ
by byla zdanitelnaÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, kdyby prÏõÂjemce byl rezidentem tohoto staÂtu.
CÏ l aÂ ne k 1 9
VerÏejneÂ funkce
1.
a) Platy, mzdy a jineÂ odmeÏny, jineÂ nezÏ penze, vyplaÂceneÂ jednõÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm
uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokazovaneÂ tomuto staÂtu nebo nizÏsÏõÂmu spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu uÂrÏadu podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
b) TakoveÂ platy, mzdy a jineÂ odmeÏny vsÏak podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe sluzÏby jsou
prokazovaÂny v tomto staÂteÏ a fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem tohoto staÂtu:
(i) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem tohoto staÂtu; nebo
(ii) se nestala rezidentem tohoto staÂtu jen z duÊvodu prokazovaÂnõÂ teÏchto sluzÏeb.
2. UstanovenõÂ odstavce 1 se nepouzÏijõÂ na platy, mzdy a jineÂ odmeÏny za sluzÏby prokaÂzaneÂ v souvislosti
s pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem nebo nizÏsÏõÂm spraÂvnõÂm uÂtvarem
nebo mõÂstnõÂm uÂrÏadem tohoto staÂtu.
CÏ l aÂ ne k 2 0
Studenti
Platby, ktereÂ dostaÂvaÂ za uÂcÏelem uÂhrady naÂkladuÊ sveÂ vyÂzÏivy, vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo vyÂcviku student nebo ucÏenÏ,
kteryÂ se zdrzÏuje v jednom smluvnõÂm staÂteÏ pouze za uÂcÏelem sveÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo vyÂcviku a kteryÂ je nebo
bezprostrÏedneÏ prÏed svyÂm prÏõÂjezdem do tohoto staÂtu byl rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nepodleÂhajõÂ
zdaneÏnõÂ v prvneÏ zmõÂneÏneÂm smluvnõÂm staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platby plynou ze zdrojuÊ mimo tento staÂt.
CÏ l aÂ ne k 2 1
OstatnõÂ prÏõÂjmy
1. CÏaÂsti prÏõÂjmuÊ rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu, at' majõÂ zdroj kdekoliv, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ jen v tomto staÂteÏ.
2. Bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ rezidenta jednoho smluvnõÂho staÂtu, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchozõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy a ktereÂ majõÂ zdroj ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, mohou byÂt rovneÏzÏ
zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ. JestlizÏe takovyÂm prÏõÂjmem je prÏõÂjem rezidenta CÏeskeÂ republiky z trustu, jineÂho
nezÏ trustu, do ktereÂho byly prÏõÂspeÏvky odpocÏitatelneÂ, danÏ takto ulozÏenaÂ neprÏesaÂhne 15 procent hrubeÂ cÏaÂstky
prÏõÂjmu, jestlizÏe prÏõÂjem je zdanitelnyÂ v CÏeskeÂ republice, kde je skutecÏnyÂ vlastnõÂk rezidentem.

CÏaÂstka 36

SbõÂrka mezinaÂrodnõÂch smluv cÏ. 83 / 2002

Strana 10435

CÏ l aÂ ne k 2 2
VyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V prÏõÂpadeÏ Kanady bude dvojõÂmu zdaneÏnõÂ zamezeno naÂsledovneÏ:
a) s vyÂhradou existujõÂcõÂch ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ Kanady tyÂkajõÂcõÂch se odpocÏtu daneÏ zaplaceneÂ na uÂzemõÂ
mimo Kanady od daneÏ splatneÂ v KanadeÏ a s vyÂhradou jakeÂkoliv naÂsledneÂ uÂpravy teÏchto ustanovenõÂ, kteraÂ se
nedotkne jejich obecneÂ zaÂsady, a pokud nenõÂ stanoven podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ Kanady veÏtsÏõÂ odpocÏet nebo
uÂleva, danÏ splatnaÂ v CÏeskeÂ republice ze ziskuÊ, prÏõÂjmuÊ nebo ziskuÊ ze zcizenõÂ majetku majõÂcõÂch zdroj v CÏeskeÂ
republice bude odecÏtena od jakeÂkoliv splatneÂ kanadskeÂ daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na tyto zisky, prÏõÂjmy nebo zisky ze
zcizenõÂ majetku;
b) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe pro uÂcÏely tohoto odstavce zisky, prÏõÂjmy nebo zisky ze zcizenõÂ majetku rezidenta Kanady,
ktereÂ mohou byÂt v souladu s touto smlouvou zdaneÏny v CÏeskeÂ republice, plynou ze zdrojuÊ v CÏeskeÂ
republice.
2. V prÏõÂpadeÏ CÏeskeÂ republiky bude dvojõÂmu zdaneÏnõÂ zamezeno naÂsledovneÏ:
CÏeskaÂ republika muÊzÏe prÏi uklaÂdaÂnõÂ danõÂ svyÂm rezidentuÊm zahrnout do danÏoveÂho zaÂkladu, ze ktereÂho se takoveÂ
daneÏ uklaÂdajõÂ, cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ, ktereÂ mohou byÂt v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy rovneÏzÏ zdaneÏny v KanadeÏ,
avsÏak povolõÂ snõÂzÏit cÏaÂstku daneÏ vypocÏtenou z takoveÂho zaÂkladu o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani zaplaceneÂ v KanadeÏ.
CÏaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne tu cÏaÂst cÏeskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ prÏed jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ
prÏipadaÂ na prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy zdaneÏny v KanadeÏ.
3. JestlizÏe, v souladu s jakyÂmkoliv ustanovenõÂm Smlouvy, prÏõÂjem pobõÂranyÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho
staÂtu je osvobozen od zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ, tento staÂt muÊzÏe prÏesto, prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky daneÏ z jinyÂch prÏõÂjmuÊ, vzõÂt
v uÂvahu osvobozenyÂ prÏõÂjem.
CÏ l aÂ ne k 2 3
ZaÂkaz diskriminace
1. StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci jednoho smluvnõÂho staÂtu nebudou podrobeni ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu
zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ
povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeni staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou, zejmeÂna
s ohledem na rezidenci, ve stejneÂ situaci. Toto ustanovenõÂ se bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 rovneÏzÏ pouzÏije na
fyzickeÂ osoby, ktereÂ nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ.
2. ZdaneÏnõÂ staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo staÂleÂ
zaÂkladny, jezÏ maÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ je rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebude
v tomto druheÂm staÂteÏ neprÏõÂzniveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ podnikuÊ nebo fyzickyÂch osob tohoto druheÂho staÂtu, podle toho,
o jakyÂ prÏõÂpad jde, ktereÂ vykonaÂvajõÂ tyteÂzÏ cÏinnosti.
3. Nic v tomto cÏlaÂnku nebude vyklaÂdaÂno jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal rezidentuÊm
druheÂho smluvnõÂho staÂtu jakeÂkoliv osobnõÂ uÂlevy, slevy a snõÂzÏenõÂ daneÏ z duÊvodu osobnõÂho stavu nebo povinnostõÂ
k rodineÏ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm vlastnõÂm rezidentuÊm.
4. SpolecÏnosti, ktereÂ jsou rezidenty jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ kapitaÂl je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo
neprÏõÂmo vlastneÏn nebo kontrolovaÂn jednõÂm nebo võÂce rezidenty druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebudou podrobeny
v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo jakyÂmkoliv povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo
tõÂzÏiveÏjsÏõÂ nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou nebo mohou byÂt podrobeny ostatnõÂ podobneÂ
spolecÏnosti, ktereÂ jsou rezidenty prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu, jejichzÏ kapitaÂl je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo
vlastneÏn nebo kontrolovaÂn jednõÂm nebo võÂce rezidenty trÏetõÂho staÂtu.
CÏ l aÂ ne k 2 4
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ dohodou
R
1. JestlizÏe se osoba domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ vedou nebo povedou u teÂto
osoby ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂmi teÂto smlouvy, muÊzÏe se tato osoba, bez ohledu na opravneÂ
prostrÏedky, ktereÂ poskytujõÂ vnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy teÏchto staÂtuÊ, obraÂtit na prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad smluvnõÂho staÂtu,
jehozÏ je tato osoba rezidentem, nebo, pokud prÏõÂpad teÂto osoby spadaÂ pod cÏlaÂnek 23 odst. 1, na uÂrÏad smluvnõÂho
staÂtu, jehozÏ je tato osoba staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem, s põÂsemnou zÏaÂdostõÂ uvaÂdeÏjõÂcõÂ duÊvody pro pozÏadavek revize
takoveÂho zdaneÏnõÂ. Aby uvedenaÂ zÏaÂdost byla prÏijata, musõÂ byÂt prÏedlozÏena do dvou let od prvnõÂho oznaÂmenõÂ
opatrÏenõÂ vedoucõÂho ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu se Smlouvou.
2. JestlizÏe bude prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad uvedenyÂ v odstavci 1 povazÏovat naÂmitku za opraÂvneÏnou a nebude-li saÂm
schopen najõÂt uspokojiveÂ rÏesÏenõÂ, bude se snazÏit, aby prÏõÂpad vyrÏesÏil vzaÂjemnou dohodou s prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem
druheÂho smluvnõÂho staÂtu tak, aby se zamezilo zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu se Smlouvou.
3. SmluvnõÂ staÂt nenavyÂsÏõÂ po uplynutõÂ cÏasovyÂch lhuÊt stanovenyÂch v jeho vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisech
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a v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ po peÏti letech od konce roku, ve ktereÂm byly prÏõÂslusÏneÂ prÏõÂjmy docõÂleny, danÏovyÂ zaÂklad
rezidenta tohoto nebo druheÂho smluvnõÂho staÂtu tõÂm, zÏe by do tohoto zaÂkladu zahrnul cÏaÂsti prÏõÂjmuÊ, ktereÂ byly
rovneÏzÏ zdaneÏny ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ. Tento odstavec se nepouzÏije v prÏõÂpadeÏ podvodu, veÏdomeÂho zanedbaÂnõÂ nebo nedbalosti.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit vyrÏesÏit vzaÂjemnou dohodou jakeÂkoliv obtõÂzÏe nebo
pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo provaÂdeÏnõÂ Smlouvy. Mohou rovneÏzÏ spolu konzultovat
za uÂcÏelem vyloucÏenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ v prÏõÂpadech neupravenyÂch ve SmlouveÏ.
5. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu prÏedchozõÂch odstavcuÊ.
CÏ l aÂ ne k 2 5
VyÂmeÏna informacõÂ
1. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ si budou vymeÏnÏovat takoveÂ informace, jakeÂ jsou nutneÂ pro provaÂdeÏnõÂ
ustanovenõÂ teÂto smlouvy a vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂch staÂtuÊ, ktereÂ se vztahujõÂ na daneÏ, jezÏ jsou
prÏedmeÏtem Smlouvy, pokud zdaneÏnõÂ, ktereÂ upravujõÂ, nenõÂ v rozporu se Smlouvou, a zvlaÂsÏteÏ pak za uÂcÏelem
zabranÏovaÂnõÂ podvoduÊm nebo uÂnikuÊm ve vztahu k teÏmto danõÂm. VyÂmeÏna informacõÂ nenõÂ omezena cÏlaÂnkem 1.
VesÏkereÂ informace obdrzÏeneÂ smluvnõÂm staÂtem budou udrzÏovaÂny v tajnosti stejnyÂm zpuÊsobem jako tajneÂ informace zõÂskaneÂ podle vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ tohoto staÂtu a budou zprÏõÂstupneÏny pouze osobaÂm nebo
uÂrÏaduÊm (vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ), ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm nebo vybõÂraÂnõÂm danõÂ, ktereÂ uklaÂdaÂ
tento staÂt, vymaÂhaÂnõÂm nebo trestnõÂm stõÂhaÂnõÂm ve veÏci teÏchto danõÂ nebo rozhodovaÂnõÂm o odvolaÂnõÂch ve vztahu
k teÏmto danõÂm. Tyto osoby nebo uÂrÏady pouzÏijõÂ tyto informace jen k teÏmto uÂcÏeluÊm. Mohou sdeÏlit tyto informace
prÏi verÏejnyÂch soudnõÂch rÏõÂzenõÂch nebo v praÂvnõÂch rozhodnutõÂch.
2. Nic v odstavci 1 nebude vyklaÂdaÂno tak, zÏe uklaÂdaÂ neÏktereÂmu smluvnõÂmu staÂtu povinnost:
a) proveÂst spraÂvnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ by porusÏovala praÂvnõÂ prÏedpisy nebo spraÂvnõÂ praxi tohoto nebo druheÂho
smluvnõÂho staÂtu;
b) poskytnout informace, ktereÂ by nemohly byÂt zõÂskaÂny na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo v beÏzÏneÂm spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ tohoto nebo druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
c) poskytnout informace, ktereÂ by odhalily jakeÂkoliv obchodnõÂ, podnikoveÂ, pruÊmysloveÂ, komercÏnõÂ nebo profesnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo informace, jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.
3. JestlizÏe je v souladu s tõÂmto cÏlaÂnkem jednõÂm smluvnõÂm staÂtem pozÏadovaÂna informace, druhyÂ smluvnõÂ staÂt
se vynasnazÏõÂ zõÂskat informaci, k nõÂzÏ se zÏaÂdost vztahuje, stejnyÂm zpuÊsobem, jako kdyby se jednalo o jeho vlastnõÂ
danÏovou zaÂlezÏitost, i kdyzÏ druhyÂ staÂt v teÂto dobeÏ takovou informaci nepotrÏebuje. JestlizÏe je to specificky
pozÏadovaÂno prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem jednoho smluvnõÂho staÂtu, prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad druheÂho smluvnõÂho staÂtu se vynasnazÏõÂ
poskytnout informaci podle tohoto cÏlaÂnku v pozÏadovaneÂ formeÏ ve stejneÂm rozsahu, v jakeÂm takovaÂ informace
muÊzÏe byÂt zõÂskaÂna na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a spraÂvnõÂ praxe tohoto druheÂho staÂtu, pokud jde o jeho vlastnõÂ
daneÏ.
CÏ l aÂ ne k 2 6
Ï
ClenoveÂ diplomatickyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂ uÂrÏednõÂci
1. Nic v teÂto smlouveÏ se nedotyÂkaÂ danÏovyÂch vyÂsad cÏlenuÊ diplomatickyÂch misõÂ nebo konzulaÂrnõÂch uÂrÏednõÂkuÊ,
ktereÂ jim prÏõÂslusÏõÂ na zaÂkladeÏ obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ ustanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch
dohod.
2. Bez ohledu na cÏlaÂnek 4 se pro uÂcÏely Smlouvy prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe fyzickaÂ osoba, kteraÂ je cÏlenem diplomatickeÂ mise, konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu nebo staÂleÂ mise jednoho smluvnõÂho staÂtu, kteraÂ je umõÂsteÏna ve druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ nebo ve trÏetõÂm staÂteÏ, je rezidentem vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu, jestlizÏe tato fyzickaÂ osoba je podrobena ve vysõÂlajõÂcõÂm
staÂteÏ stejnyÂm povinnostem ve vztahu k dani z celkovyÂch prÏõÂjmuÊ, jako jsou rezidenti tohoto vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu.
3. Smlouva se nevztahuje na mezinaÂrodnõÂ organizace, orgaÂny nebo uÂrÏednõÂky teÏchto organizacõÂ a na osoby,
ktereÂ jsou cÏleny diplomatickeÂ mise, konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu nebo staÂleÂ mise trÏetõÂho staÂtu nebo skupiny staÂtuÊ a zdrzÏujõÂcõÂ se v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, a ktereÂ nejsou podrobeny v zÏaÂdneÂm smluvnõÂm staÂteÏ stejnyÂm povinnostem ve
vztahu k dani z jejich celkovyÂch prÏõÂjmuÊ, jako jsou rezidenti teÏchto staÂtuÊ.
CÏ l aÂ ne k 2 7
SmõÂsÏenaÂ ustanovenõÂ
1. UstanovenõÂ teÂto smlouvy nebudou vyklaÂdaÂna tak, zÏe jakyÂmkoliv zpuÊsobem omezujõÂ jakeÂkoliv osvobozenõÂ, uÂlevu, zaÂpocÏet nebo jinyÂ odpocÏet udeÏlenyÂ
a) na zaÂkladeÏ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ smluvnõÂho staÂtu prÏi stanovenõÂ daneÏ uklaÂdaneÂ tõÂmto staÂtem; nebo
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b) na zaÂkladeÏ jakeÂkoliv jineÂ smlouvy uzavrÏeneÂ smluvnõÂm staÂtem.
2. Nic ve SmlouveÏ nebude vyklaÂdaÂno tak, zÏe by zabranÏovalo smluvnõÂmu staÂtu uklaÂdat danÏ na cÏaÂstky zahrnuteÂ do prÏõÂjmuÊ rezidenta tohoto staÂtu souvisejõÂcõÂ s jeho uÂcÏastõÂ na osobnõÂ spolecÏnosti, trustu nebo ovlaÂdaneÂ
zahranicÏnõÂ afilaci.
3. Pro uÂcÏely odstavce 3 cÏlaÂnku XXII (Konzultace) VsÏeobecneÂ dohody o obchodu sluzÏbami se smluvnõÂ staÂty
dohodly, zÏe bez ohledu na tento odstavec muÊzÏe byÂt jakyÂkoliv spor mezi nimi v otaÂzce, zda opatrÏenõÂ spadaÂ do
puÊsobnosti teÂto smlouvy, prÏedlozÏen RadeÏ pro obchod sluzÏbami, jak je stanoveno tõÂmto odstavcem, pouze se
souhlasem obou smluvnõÂch staÂtuÊ. JakaÂkoliv pochybnost, co se tyÂcÏe vyÂkladu tohoto odstavce, bude rÏesÏena podle
cÏlaÂnku 24 odst. 4 nebo, v prÏõÂpadeÏ nenalezenõÂ dohody na zaÂkladeÏ tohoto postupu, podle jakeÂhokoliv jineÂho
postupu, se kteryÂm budou souhlasit oba smluvnõÂ staÂty.
CÏ l aÂ ne k 2 8
Vstup v platnost
1. SmluvnõÂ staÂty si navzaÂjem diplomatickou cestou oznaÂmõÂ splneÏnõÂ postupuÊ pozÏadovanyÂch jejich vnitrostaÂtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro vstup teÂto smlouvy v platnost. Smlouva vstoupõÂ v platnost dnem pozdeÏjsÏõÂho
z teÏchto oznaÂmenõÂ a jejõÂ ustanovenõÂ se budou provaÂdeÏt:
a) v KanadeÏ:
(i) pokud jde o danÏ vybõÂranou sraÂzÏkou u zdroje z cÏaÂstek vyplaÂcenyÂch nebo prÏipisovanyÂch k 1. lednu
v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost, nebo pozdeÏji; a
(ii) pokud jde o jinou kanadskou danÏ za zdanÏovacõÂ roky zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost, nebo pozdeÏji;
b) v CÏeskeÂ republice:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k 1. lednu
v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost, nebo pozdeÏji; a
(ii) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ, na prÏõÂjmy za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna v kalendaÂrÏnõÂm
roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ Smlouva vstoupõÂ v platnost, nebo pozdeÏji.
2. Ode dne vstupu v platnost teÂto smlouvy prÏestane byÂt mezi CÏeskou republikou a Kanadou platnaÂ Smlouva
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky a vlaÂdou Kanady o zamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ a zabraÂneÏnõÂ
danÏoveÂmu uÂniku v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a z majetku, podepsanaÂ v Praze dne 30. srpna 1990. AvsÏak ustanovenõÂ
smlouvy z roku 1990 odpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂm teÂto smlouvy se budou nadaÂle provaÂdeÏt, a to azÏ do teÂ doby, kdy
se zacÏnou provaÂdeÏt ustanovenõÂ teÂto smlouvy v souladu s ustanovenõÂmi odstavce 1.
CÏ l aÂ ne k 2 9
VyÂpoveÏd'
Tato smlouva zuÊstane v platnosti, dokud nebude vypoveÏzena neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem. KazÏdyÂ smluvnõÂ
staÂt muÊzÏe diplomatickou cestou podaÂnõÂm vyÂpoveÏdi Smlouvu vypoveÏdeÏt nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed koncem
kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po obdobõÂ peÏti let ode dne vstupu Smlouvy v platnost. V takoveÂm
prÏõÂpadeÏ se Smlouva prÏestane provaÂdeÏt:
a) v KanadeÏ:
(i) pokud jde o danÏ vybõÂranou sraÂzÏkou u zdroje z cÏaÂstek vyplaÂcenyÂch nebo prÏipisovanyÂch k 1. lednu
v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd', nebo pozdeÏji; a
(ii) pokud jde o jinou kanadskou danÏ za zdanÏovacõÂ roky zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd', nebo pozdeÏji;
Ï
b) v CeskeÂ republice:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje, na prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ nebo prÏipisovaneÂ k l. lednu v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd', nebo pozdeÏji; a
(ii) pokud jde o ostatnõÂ daneÏ z prÏõÂjmuÊ, na prÏõÂjmy za kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. ledna v kalendaÂrÏnõÂm
roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd', nebo pozdeÏji.
Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏni, podepsali tuto smlouvu.
DaÂno v Praze dne 25. kveÏtna 2001 ve dvou puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm, anglickeÂm
a francouzskeÂm, prÏicÏemzÏ vsÏechny texty majõÂ stejnou platnost.
Za CÏeskou republiku:

Za Kanadu:

Ing. JirÏõÂ Rusnok v. r.
ministr financõÂ

Jane Stewart v. r.
ministryneÏ pro rozvoj lidskyÂch zdrojuÊ
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84
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 27. brÏezna 2002 bylo v Bruselu prÏijato RozhodnutõÂ cÏ. 2/2002
Rady prÏidruzÏenõÂ EvropskaÂ unie ± CÏeskaÂ republika*) z 27/03/2002 o prÏijetõÂ vsÏeobecnyÂch podmõÂnek uÂcÏasti CÏeskeÂ
republiky v programech SpolecÏenstvõÂ.
RozhodnutõÂ cÏ. 2/2002 vstoupilo v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 8 dne 1. dubna 2002.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ RozhodnutõÂ se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
ROZHODNUTIÂ CÏ. 2/2002
Â UNIE ± CÏESKA
Â REPUBLIKA
Ï IDRUZÏENIÂ EVROPSKA
RADY PR
z 27/03/2002
o prÏijetõÂ vsÏeobecnyÂch podmõÂnek uÂcÏasti CÏeskeÂ republiky v programech SpolecÏenstvõÂ
Ï IDRUZÏENIÂ,
RADA PR
s ohledem na DodatkovyÂ protokol k EvropskeÂ dohodeÏ zaklaÂdajõÂcõÂ prÏidruzÏenõÂ mezi EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich cÏlenskyÂmi staÂty na jedneÂ straneÏ a CÏeskou republikou na straneÏ druheÂ,1) kteryÂ se tyÂkaÂ uÂcÏasti CÏeskeÂ
republiky v programech SpolecÏenstvõÂ, prÏedevsÏõÂm na cÏlaÂnky 1 a 2 tohoto Protokolu,
Vzhledem k tomu, zÏe:
(1) v souladu s cÏlaÂnkem 1 DodatkoveÂho protokolu se CÏeskaÂ republika muÊzÏe uÂcÏastnit raÂmcovyÂch programuÊ,
specifickyÂch programuÊ, projektuÊ nebo jinyÂch akcõÂ SpolecÏenstvõÂ s rozsaÂhlyÂm spektrem oblastõÂ; cÏlaÂnek
takeÂ obsahuje ustanovenõÂ pro zahrnutõÂ dalsÏõÂch oblastõÂ SpolecÏenstvõÂ,
(2) v souladu s cÏlaÂnkem 2 tohoto Protokolu by o podmõÂnkaÂch uÂcÏasti CÏeskeÂ republiky na teÏchto aktivitaÂch
meÏla rozhodovat Rada prÏidruzÏenõÂ,
(3) specifickeÂ podmõÂnky uÂcÏasti v kazÏdeÂm z programuÊ SpolecÏenstvõÂ, vcÏetneÏ financÏnõÂch dopaduÊ, by meÏly byÂt
stanoveny v dohodeÏ mezi KomisõÂ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a prÏõÂslusÏnyÂmi uÂrÏady CÏeskeÂ republiky,
ROZHODLA TAKTO:
CÏ laÂ n e k 1
CÏeskaÂ republika se muÊzÏe uÂcÏastnit vsÏech programuÊ SpolecÏenstvõÂ otevrÏenyÂch k uÂcÏasti kandidaÂtskyÂch zemõÂ
strÏednõÂ a vyÂchodnõÂ Evropy v souladu s ustanovenõÂmi o prÏijetõÂ teÏchto programuÊ.
CÏ laÂ n e k 2
CÏeskaÂ republika financÏneÏ prÏispeÏje do vsÏeobecneÂho rozpocÏtu EvropskeÂ unie podle specifickyÂch programuÊ,
kteryÂch se uÂcÏastnõÂ.
CÏ laÂ n e k 3
ZaÂstupci CÏeskeÂ republiky se budou moci uÂcÏastnit jako pozorovateleÂ a k otaÂzkaÂm, ktereÂ se tyÂkajõÂ CÏeskeÂ
republiky, rÏõÂdõÂcõÂch vyÂboruÊ zodpoveÏdnyÂch za monitorovaÂnõÂ programuÊ, na ktereÂ CÏeskaÂ republika financÏneÏ prÏispõÂvaÂ.
CÏ laÂ n e k 4
Projekty a iniciativy prÏedlozÏeneÂ uÂcÏastnõÂky z CÏeskeÂ republiky budou podleÂhat pokud mozÏno stejnyÂm podmõÂnkaÂm, pravidluÊm a postupuÊm pro dotcÏeneÂ programy, ktereÂ platõÂ pro cÏlenskeÂ staÂty.

*) EvropskaÂ dohoda zaklaÂdajõÂcõÂ prÏidruzÏenõÂ mezi CÏeskou republikou na jedneÂ straneÏ a EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich
cÏlenskyÂmi staÂty na straneÏ druheÂ ze dne 4. rÏõÂjna 1993 byla vyhlaÂsÏena pod cÏ. 7/1995 Sb.
1
) UÂrÏ. veÏst. cÏ. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.
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CÏ laÂ n e k 5
SpecifickeÂ podmõÂnky, vcÏetneÏ financÏnõÂch prÏõÂspeÏvkuÊ, tyÂkajõÂcõÂ se uÂcÏasti CÏeskeÂ republiky v kazÏdeÂm jednotliveÂm
programu budou stanoveny v dohodeÏ mezi KomisõÂ a prÏõÂslusÏnyÂmi uÂrÏady CÏeskeÂ republiky. Pokud CÏeskaÂ republika
zazÏaÂdaÂ o vneÏjsÏõÂ pomoc SpolecÏenstvõÂ podle NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3906/89 z 18. prosince 1989 o ekonomickeÂ
pomoci neÏkteryÂm zemõÂm strÏednõÂ a vyÂchodnõÂ Evropy,2) mohou byÂt tyto specifickeÂ podmõÂnky urcÏeny na zaÂkladeÏ
financÏnõÂho memoranda.
CÏ laÂ n e k 6
Toto RozhodnutõÂ se sjednaÂvaÂ na dobu neurcÏitou. MuÊzÏe byÂt vypoveÏzeno kteroukoliv ze stran na zaÂkladeÏ
põÂsemneÂ vyÂpoveÏdi s sÏestimeÏsõÂcÏnõÂ vyÂpoveÏdnõÂ lhuÊtou.
CÏ laÂ n e k 7
NejpozdeÏji do trÏõÂ let poteÂ, co toto RozhodnutõÂ vstoupõÂ v platnost, a kazÏdeÂ trÏi naÂsledujõÂcõÂ roky muÊzÏe Rada
prÏidruzÏenõÂ revidovat provaÂdeÏnõÂ tohoto RozhodnutõÂ na zaÂkladeÏ skutecÏneÂ uÂcÏasti CÏeskeÂ republiky v jednom cÏi võÂce
programech SpolecÏenstvõÂ.
CÏ laÂ n e k 8
Toto RozhodnutõÂ vstoupõÂ v platnost prvnõÂho dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po jeho prÏijetõÂ Radou prÏidruzÏenõÂ.
DaÂno v Bruselu dne 27. 3. 2002.

Za Radu prÏidruzÏenõÂ
J. Kavan v. r.
prÏedseda
G. Scaramucci v. r.
J. KonecÏnyÂ v. r.
tajemnõÂci

) UÂrÏ. veÏst. cÏ. L 375, 23. 12. 1989, str. 11. NarÏõÂzenõÂ naposledy pozmeÏneÏneÂ NarÏõÂzenõÂm (ES) cÏ. 2666/2000 (UÂrÏ. veÏst. cÏ. L 306,
7. 12. 2000, str. 1).

2
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