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SM L OU VA
MEZI
Â
Ï
Â
VLADOU CESKE A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY
A
Â
Â
Â NIE A SEVERNIÂHO IRSKA
Â
Â
VLADOU SPOJENEHO KRALOVSTVI VELKEÂ BRITA
Â
Â
Ï
Â
Ï IÂJMU
O ZAMEZENI DVOJIHO ZDANENI V OBORU DANIÂ Z PR
Ê Z MAJETKU
A ZISKU
VlaÂda CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
a vlaÂda SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho
Irska
potvrzujõÂce sveÂ prÏaÂnõÂ rozvõÂjet a upevnÏovat hospodaÂrÏskou spolupraÂci;
prÏejõÂce si uzavrÏõÂt smlouvu o zamezenõÂ dvojõÂho
zdaneÏnõÂ v oboru danõÂ z prÏõÂjmu a ziskuÊ z majetku;
se dohodly takto:

CÏ laÂ 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 laÂ ne k 2
DaneÏ, na ktereÂ se smlouva vztahuje
1. DaneÏ, na ktereÂ se smlouva vztahuje, jsou:
a) ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho
Irska:
(i) danÏ z prÏõÂjmu;
(ii) danÏ spolecÏnostõÂ; a
(iii) danÏ ze ziskuÊ z majetku;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹danÏ SpojeneÂho kraÂlovstvõÂª);
b) v CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republice:
(i) daneÏ ze zisku;
(ii) danÏ ze mzdy;
(iii) danÏ z prÏõÂjmuÊ z literaÂrnõÂ a umeÏleckeÂ cÏinnosti;
(iv) danÏ zemeÏdeÏlskaÂ;
(v) danÏ z prÏõÂjmuÊ obyvatelstva; a
(vi) danÏ domovnõÂ;
(daÂle nazyÂvaneÂ ¹cÏeskoslovenskaÂ danÏª).
2. Tato smlouva se rovneÏzÏ vztahuje na daneÏ stejneÂho nebo podobneÂho druhu, ktereÂ budou vybõÂraÂny
v neÏktereÂm smluvnõÂm staÂteÏ po podpisu teÂto smlouvy
vedle nebo mõÂsto danõÂ smluvnõÂho staÂtu uvedenyÂch
v odstavci 1 tohoto cÏlaÂnku. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch
staÂtuÊ si vzaÂjemneÏ sdeÏlõÂ podstatneÂ zmeÏny, ktereÂ budou
provedeny v jejich prÏõÂslusÏnyÂch danÏovyÂch zaÂkonech.

CÏ laÂ ne k 3
VsÏeobecneÂ definice
1. V teÂto smlouveÏ, pokud souvislost nevyzÏaduje
odlisÏnyÂ vyÂklad:
(a) vyÂraz ¹SpojeneÂ kraÂlovstvõÂª oznacÏuje Velkou
BritaÂnii a SevernõÂ Irsko vcÏetneÏ kazÏdeÂ oblasti
vneÏ vyÂsostnyÂch vod SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ, kteraÂ v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem byla nebo v budoucnu bude podle zaÂkonuÊ SpojeneÂho
kraÂlovstvõÂ, tyÂkajõÂcõÂch se kontinentaÂlnõÂho sÏelfu,
oznacÏena jako uÂzemõÂ, na neÏmzÏ mohou byÂt vykonaÂvaÂna praÂva SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ, tyÂkajõÂcõÂ
se morÏskeÂho dna a podlozÏõÂ a jejich prÏõÂrodnõÂch
zdrojuÊ;
(b) vyÂraz ¹CÏeskoslovenskoª oznacÏuje CÏeskou
a Slovenskou FederativnõÂ Republiku;
(c) vyÂraz ¹staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂkª oznacÏuje:
(i) ve vztahu ke SpojeneÂmu kraÂlovstvõÂ, kazÏdeÂho britskeÂho obcÏana nebo britskyÂ subjekt,
kteryÂ nemaÂ obcÏanstvõÂ v jineÂ zemi nebo
na jineÂm uÂzemõÂ Commonwealthu za prÏedpokladu, zÏe maÂ praÂvo pobytu ve SpojeneÂm
kraÂlovstvõÂ; a kazÏdou praÂvnickou osobu,
osobnõÂ spolecÏnost, sdruzÏenõÂ osob nebo jineÂho nositele praÂv zrÏõÂzeneÂ podle praÂva
platneÂho ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ;
(ii) ve vztahu k CÏeskoslovensku, kazÏdou fyzickou osobu, kteraÂ je staÂtnõÂm obcÏanem
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky
a kazÏdou praÂvnickou osobu, osobnõÂ spolecÏnost a sdruzÏenõÂ osob, zrÏõÂzeneÂ podle praÂva platneÂho v CÏeskoslovensku;
(d) vyÂrazy ¹jeden smluvnõÂ staÂtª a ¹druhyÂ smluvnõÂ
staÂtª oznacÏujõÂ podle prÏõÂpadu SpojeneÂ kraÂlovstvõÂ nebo CÏeskoslovensko;
(e) vyÂraz ¹osobaª oznacÏuje fyzickou osobu, spolecÏnost a vsÏechna jinaÂ sdruzÏenõÂ osob, ale nezahrnuje osobnõÂ spolecÏnost, kteraÂ nenõÂ praÂvnickou osobou;
(f) vyÂraz ¹spolecÏnostª oznacÏuje praÂvnickeÂ osoby
nebo nositele praÂv, povazÏovaneÂ pro uÂcÏely zdaneÏnõÂ za praÂvnickeÂ osoby;
(g) vyÂrazy ¹podnik jednoho smluvnõÂho staÂtuª
a ¹podnik druheÂho smluvnõÂho staÂtuª oznacÏujõÂ
podnik provozovanyÂ rezidentem jednoho
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smluvnõÂho staÂtu nebo podnik provozovanyÂ rezidentem druheÂho smluvnõÂho staÂtu;
(h) vyÂraz ¹mezinaÂrodnõÂ dopravaª oznacÏuje jakoukoli dopravu uskutecÏnÏovanou lodõÂ nebo letadlem, kteraÂ je provozovaÂna podnikem, jehozÏ
mõÂsto skutecÏneÂho vedenõÂ je umõÂsteÏno v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, pokud lod' nebo letadlo nejsou
provozovaÂny jen mezi mõÂsty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ;
(i) vyÂraz ¹prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏadª oznacÏuje v prÏõÂpadeÏ
SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ komisarÏe danÏoveÂho uÂrÏadu nebo jejich zmocneÏneÂho zaÂstupce a v prÏõÂpadeÏ CÏeskoslovenska ministra financõÂ CÏeskeÂ
a SlovenskeÂ FederativnõÂ 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 ek 4
DanÏovyÂ domicil
1. VyÂraz ¹rezident jednoho smluvnõÂho staÂtuª
oznacÏuje ve smyslu teÂto smlouvy kazÏdou osobu, kteraÂ
je podle praÂva tohoto staÂtu podrobena v tomto staÂteÏ
zdaneÏnõÂ z duÊvodu sveÂho bydlisÏteÏ, staÂleÂho pobytu, mõÂsta vedenõÂ nebo jakeÂhokoli jineÂho podobneÂho kriteÂria;
tento vyÂraz nezahrnuje fyzickou osobu, kteraÂ je podrobena zdaneÏnõÂ v tomto smluvnõÂm staÂteÏ pouze z duÊvoduÊ prÏõÂjmu ze zdrojuÊ v tomto staÂteÏ umõÂsteÏnyÂch.
2. JestlizÏe fyzickaÂ osoba je podle ustanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku rezidentem v obou smluvnõÂch
staÂtech, bude jejõÂ postavenõÂ urcÏeno v souladu s naÂsledujõÂcõÂmi zaÂsadami:
(a) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tato osoba je rezidentem v tom
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm maÂ staÂlyÂ byt. JestlizÏe
maÂ staÂlyÂ byt v obou smluvnõÂch staÂtech, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom smluvnõÂm staÂteÏ,
ke ktereÂmu maÂ uzÏsÏõÂ osobnõÂ a hospodaÂrÏskeÂ vztahy
(strÏedisko zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ);
(b) jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt urcÏeno, ve ktereÂm smluvnõÂm
staÂteÏ maÂ tato osoba strÏedisko svyÂch zÏivotnõÂch zaÂjmuÊ nebo jestlizÏe nemaÂ staÂlyÂ byt v zÏaÂdneÂm smluvnõÂm staÂteÏ, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm se obvykle zdrzÏuje;
(c) jestlizÏe se tato osoba obvykle zdrzÏuje v obou
smluvnõÂch staÂtech nebo v zÏaÂdneÂm z nich, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe je rezidentem v tom smluvnõÂm staÂteÏ,
jehozÏ je staÂtnõÂm obcÏanem;
(d) jestlizÏe je tato osoba staÂtnõÂm obcÏanem obou
smluvnõÂch staÂtuÊ nebo zÏaÂdneÂho z nich, upravõÂ prÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ tuto otaÂzku vzaÂjemnou dohodou.

3. JestlizÏe osoba jinaÂ nezÏ osoba fyzickaÂ je podle
ustanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku rezidentem
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. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª oznacÏuje ve smyslu
teÂto smlouvy trvaleÂ zarÏõÂzenõÂ pro podnikaÂnõÂ, ve ktereÂm
podnik vykonaÂvaÂ zcela nebo z cÏaÂsti svoji cÏinnost.
2. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª zahrnuje obzvlaÂsÏteÏ:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

mõÂsto vedenõÂ;
zaÂvod;
kancelaÂrÏ;
tovaÂrnu;
dõÂlnu;
duÊl, nalezisÏteÏ nafty nebo plynu, lom nebo jineÂ
mõÂsto, kde se teÏzÏõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje;
(g) zarÏõÂzenõÂ nebo stavbu pouzÏõÂvanou k vyÂzkumu nebo
vyuzÏitõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ;
(h) stavenisÏteÏ nebo stavbu nebo montaÂzÏ, ktereÂ trvajõÂ
deÂle nezÏ dvanaÂct meÏsõÂcuÊ.
3. VyÂraz ¹staÂlaÂ provozovnaª nebude zahrnovat:
(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 vyuzÏõÂvaÂ 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, veÏdeckyÂch resÏersÏõÂ nebo podobnyÂch cÏinnostõÂ, ktereÂ majõÂ prÏõÂpravnyÂ nebo pomocnyÂ charakter.
4. JestlizÏe bez ohledu na ustanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2
tohoto cÏlaÂnku, osoba - jinaÂ nezÏ nezaÂvislyÂ zaÂstupce,
na ktereÂho se vztahuje odstavec 5 tohoto cÏlaÂnku - jednaÂ
ve smluvnõÂm staÂteÏ na uÂcÏet podniku a maÂ 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 cÏinnost teÂto osoby
nenõÂ omezena na cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 3 tohoto
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cÏlaÂnku, ktereÂ pokud by byly uskutecÏnÏovaÂny v trvaleÂm
zarÏõÂzenõÂ, by nezaklaÂdaly existenci staÂleÂ provozovny
podle ustanovenõÂ tohoto odstavce.
5. NemaÂ se za to, zÏe podnik jednoho smluvnõÂho
staÂtu maÂ staÂlou provozovnu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ
jenom proto, zÏe tam vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost prostrÏednictvõÂm makleÂrÏe, generaÂlnõÂho komisionaÂrÏe nebo jineÂho
nezaÂvisleÂho zaÂstupce, pokud tyto osoby jednajõÂ v raÂmci
sveÂ rÏaÂdneÂ cÏinnosti.
6. SkutecÏnost, zÏe spolecÏnost, kteraÂ je rezidentem
v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, ovlaÂdaÂ spolecÏnost nebo
je ovlaÂdaÂna spolecÏnostõÂ, kteraÂ je rezidentem v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ nebo kteraÂ 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. PrÏõÂjem z nemoviteÂho majetku muÊzÏe byÂt zdaneÏn
ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je takovyÂ majetek umõÂsteÏn.
2. (a) VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª je s vyÂhradou
ustanovenõÂ pododstavce (b) tohoto odstavce definovaÂn ve shodeÏ s praÂvem smluvnõÂho
staÂtu, v neÏmzÏ je tento majetek umõÂsteÏn.
(b) VyÂraz ¹nemovityÂ majetekª 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
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 tohoto cÏlaÂnku platõÂ pro
prÏõÂjmy z prÏõÂmeÂho uzÏõÂvaÂnõÂ, naÂjmu nebo kazÏdeÂho jineÂho
zpuÊsobu uzÏõÂvaÂnõÂ nemoviteÂho majetku.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 3 tohoto cÏlaÂnku platõÂ
rovneÏzÏ pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku podniku
a pro prÏõÂjmy z nemoviteÂho majetku uzÏõÂvaneÂho k vyÂkonu svobodneÂho povolaÂnõÂ.
CÏ laÂ ne k 7
Zisky podnikuÊ
1. Zisky podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu budou
zdaneÏny 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,
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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 tohoto cÏlaÂnku
v kazÏdeÂm smluvnõÂm staÂteÏ teÂto staÂleÂ provozovneÏ zisky,
ktereÂ by byla mohla docõÂlit, kdyby byla jako samostatnyÂ podnik vykonaÂvala stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti
za stejnyÂch nebo obdobnyÂch podmõÂnek a byla zcela nezaÂvislaÂ ve styku s podnikem, jehozÏ je staÂlou provozovnou.
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, 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 prÏipocÏteny staÂleÂ provozovneÏ, na zaÂkladeÏ rozdeÏlenõÂ celkovyÂch ziskuÊ podniku,
jeho ruÊznyÂm cÏaÂstem, nevylucÏuje ustanovenõÂ odstavce 2
tohoto cÏlaÂnku, 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
LodnõÂ a leteckaÂ doprava
1. Zisky z provozovaÂnõÂ lodõÂ nebo letadel v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ budou zdaneÏny jen ve smluvnõÂm staÂteÏ,
ve ktereÂm je umõÂsteÏno sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku.
2. JestlizÏe sõÂdlo skutecÏneÂho vedenõÂ podniku naÂmorÏnõÂ 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 tohoto cÏlaÂnku platõÂ takeÂ
pro zisky z uÂcÏasti na poolu, spolecÏneÂm provozu nebo
mezinaÂrodnõÂ provoznõÂ organizaci.
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CÏ laÂ ne k 9
SdruzÏeneÂ podniky
JestlizÏe
(a) se podnik jednoho smluvnõÂho staÂtu podõÂlõÂ prÏõÂmo
nebo neprÏõÂmo na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo majetku
podniku druheÂho smluvnõÂho staÂtu, nebo
(b) tyteÂzÏ osoby se prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo podõÂlejõÂ na rÏõÂzenõÂ, kontrole nebo majetku 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 byÂt do ziskuÊ tohoto podniku
vcÏleneÏny a naÂsledkem toho zdaneÏny zisky, ktereÂ bez
teÏchto podmõÂnek by byly docõÂleny jednõÂm z podnikuÊ,
ktereÂ vsÏak vzhledem k teÏmto podmõÂnkaÂm docõÂleny byÂt
nemohly.
CÏ laÂ ne k 1 0
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 spravuje nejmeÂneÏ 25 % podõÂluÊ
s hlasovacõÂm praÂvem na spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy;
(b) 15 % hrubeÂ cÏaÂstky dividend ve vsÏech ostatnõÂch
prÏõÂpadech.
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 a rovneÏzÏ zahrnuje
vesÏkereÂ jineÂ prÏõÂjmy, ktereÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem spolecÏnost, kteraÂ
provaÂdõÂ vyÂplaty, jsou povazÏovaÂny za dividendy nebo
rozdeÏlenyÂ zisk spolecÏnosti.
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku se nepouzÏije, 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 nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂ-

leÂ 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 teÂto
smlouvy, 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
smluvnõÂho staÂtu nebo zÏe uÂcÏast, pro kterou se dividendy
vyplaÂcejõÂ, skutecÏneÏ patrÏõÂ ke staÂleÂ provozovneÏ, 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 1 1
UÂroky
1. UÂroky majõÂcõÂ zdroj v jednom smluvnõÂm staÂteÏ,
ktereÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, a kteryÂ
je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, budou zdaneÏny pouze
v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹uÂrokyª, pouzÏityÂ v tomto cÏlaÂnku, oznacÏuje prÏõÂjmy z vlaÂdnõÂch cennyÂch papõÂruÊ, obligacõÂ nebo
dluhopisuÊ zajisÏteÏnyÂch i nezajisÏteÏnyÂch zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti nebo dolozÏkou o uÂcÏasti na zisku
a z pohledaÂvek jakeÂhokoliv druhu, stejneÏ jako vsÏechny
ostatnõÂ prÏõÂjmy, majõÂcõÂ charakter prÏõÂjmuÊ z puÊjcÏek, podle
danÏoveÂho praÂva staÂtu, ve ktereÂm je zdroj prÏõÂjmu.
3. UstanovenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku 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.
4. JestlizÏe cÏaÂstka uÂrokuÊ prÏesahuje v duÊsledku
zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ, nebo ktereÂ jeden i druhyÂ
udrzÏuje s trÏetõÂ osobou, z jakeÂhokoliv duÊvodu cÏaÂstku,
kterou by byl smluvil plaÂtce se skutecÏnyÂm vlastnõÂkem,
kdyby nebylo takovyÂch vztahuÊ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ
tohoto cÏlaÂnku jen na tuto 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.
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CÏ laÂ ne k 1 2
LicencÏnõÂ poplatky
1. LicencÏnõÂ poplatky, majõÂcõÂ zdroj v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, kteryÂ pobõÂraÂ rezident druheÂho smluvnõÂho staÂtu, a kteryÂ je jejich skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, budou zdaneÏny pouze v tomto druheÂm staÂteÏ.
2. LicencÏnõÂ poplatky uvedeneÂ v pododstavci 3 (a),
mohou byÂt bez ohledu na ustanovenõÂ odstavce 1 tohoto
cÏlaÂnku, zdaneÏny takeÂ 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.
3. VyÂraz ¹licencÏnõÂ poplatkyª pouzÏityÂ v tomto
cÏlaÂnku oznacÏuje platby jakeÂhokoliv druhu obdrzÏeneÂ jako naÂhrada za:
(a) uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ 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, technickeÂ, technologickeÂ nebo
veÏdeckeÂ;
(b) za uzÏitõÂ nebo za praÂvo na uzÏitõÂ autorskeÂho praÂva
k dõÂlu literaÂrnõÂmu, umeÏleckeÂmu nebo veÏdeckeÂmu
(vcÏetneÏ kinematografickyÂch filmuÊ a filmuÊ nebo nahraÂvek pro rozhlasoveÂ nebo televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ).
4. UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku se nepouzÏijõÂ, jestlizÏe skutecÏnyÂ vlastnõÂk licencÏnõÂch poplatkuÊ,
kteryÂ je rezidentem v jednom smluvnõÂm staÂteÏ, vykonaÂvaÂ v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm majõÂ licencÏnõÂ
poplatky zdroj, pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnost
prostrÏednictvõÂm staÂleÂ provozovny, kteraÂ je tam umõÂsteÏna, nebo nezaÂvisleÂ povolaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm staÂleÂ zaÂkladny tam umõÂsteÏneÂ, a jestlizÏe praÂvo nebo majetek,
ktereÂ daÂvajõÂ vznik licencÏnõÂm poplatkuÊm, jsou s nimi
skutecÏneÏ spojeny. 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 ve spojenõÂ
s nõÂzÏ vznikla povinnost platit licencÏnõÂ poplatky, prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe tyto licencÏnõÂ poplatky majõÂ zdroj v tom
smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je staÂlaÂ provozovna umõÂsteÏna.
6. JestlizÏe cÏaÂstka licencÏnõÂch poplatkuÊ prÏesahuje
v duÊsledku zvlaÂsÏtnõÂch vztahuÊ existujõÂcõÂch mezi plaÂtcem
a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, nebo ktereÂ jeden nebo druhyÂ
udrzÏujõÂ s trÏetõÂmi osobami, z jakeÂhokoliv duÊvodu cÏaÂst-
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ku, 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 laÂ ne k 1 3
Zisky ze zcizenõÂ majetku
1. Zisky ze zcizenõÂ nemoviteÂho majetku, kteryÂ
je definovaÂn v odstavci 2 cÏlaÂnku 6 teÂto smlouvy, mohou byÂt zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je tento
majetek umõÂsteÏn.
2. Zisky ze zcizenõÂ moviteÂho majetku, kteryÂ je cÏaÂstõÂ aktiv staÂleÂ provozovny, jezÏ maÂ podnik jednoho
smluvnõÂho staÂtu v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebo nemoviteÂho 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 celyÂ podnikem) nebo takoveÂ staÂleÂ zaÂkladny, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
3. Zisky ze zcizenõÂ lodõÂ a letadel provozovanyÂch
v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ a moviteÂho majetku, kteryÂ
slouzÏõÂ provozu teÏchto lodõÂ a letadel, budou zdaneÏny
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 tohoto cÏlaÂnku, mohou
byÂt zdaneÏny jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, v neÏmzÏ je zcizitel
rezidentem.
CÏ laÂ ne k 1 4
NezaÂvislaÂ povolaÂnõÂ
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho staÂtu
pobõÂraÂ ze svobodneÂho povolaÂnõÂ nebo jineÂ nezaÂvisleÂ cÏinnosti podobneÂho charakteru, budou zdaneÏny jen
v tomto staÂteÏ, pokud prÏõÂjemce nemaÂ obvykle k dispozici v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ staÂlou zaÂkladnu k vyÂkonu
sveÂ cÏinnosti. 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
nezaÂvisleÂ cÏinnosti veÏdeckeÂ, literaÂrnõÂ, umeÏleckeÂ, vychovatelskeÂ nebo ucÏitelskeÂ, jakozÏ i samostatneÂ cÏinnosti leÂkarÏuÊ, praÂvnõÂkuÊ, inzÏenyÂruÊ, architektuÊ, dentistuÊ a uÂcÏetnõÂch znalcuÊ.
CÏ laÂ ne k 1 5
ZameÏstnaÂnõÂ
1. Platy, mzdy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, ktereÂ rezi-
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dent jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu placeneÂho zameÏstnaÂnõÂ, mohou byÂt s vyÂhradou ustanovenõÂ
cÏlaÂnkuÊ 16, 18 a 19 teÂto smlouvy zdaneÏny jen v tomto
staÂteÏ, pokud zameÏstnaÂnõÂ nenõÂ vykonaÂvaÂno v druheÂm
smluvnõÂm staÂteÏ. Je±li tam zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaÂno, mo±
hou byÂt odmeÏny prÏijateÂ za neÏ zdaneÏny v tomto druheÂm
staÂteÏ.
2. OdmeÏny, ktereÂ rezident jednoho smluvnõÂho
staÂtu pobõÂraÂ z duÊvodu zameÏstnaÂnõÂ vykonaÂvaneÂho
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, budou bez ohledu na usta±
novenõÂ odstavce 1 tohoto cÏlaÂnku zdaneÏny jen v prvneÏ
zmõÂneÏneÂm staÂteÏ, jestlizÏe:
(a) prÏõÂjemce se zdrzÏuje v druheÂm staÂteÏ po jedno nebo
võÂce obdobõÂ, ktereÂ neprÏesaÂhnou v uÂhrnu 183 dny
v danÏoveÂm roce; 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 nebo letadla v mezinaÂrodnõÂ dopraveÏ zdaneÏny jen ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm je osoba pobõÂrajõÂcõÂ zisky z provozu lodi nebo letadla rezidentem.
CÏ laÂ ne k 1 6
TantieÂmy
TantieÂmy a jineÂ podobneÂ odmeÏny, jezÏ rezident
jednoho smluvnõÂho staÂtu pobõÂraÂ jako cÏlen spraÂvnõÂ rady
spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem v druheÂm smluvnõÂm
staÂteÏ, mohou byÂt zdaneÏny v tomto druheÂm staÂteÏ.
CÏ laÂ ne k 1 7
UmeÏlci a sportovci
1. PrÏõÂjmy, ktereÂ pobõÂrajõÂ na verÏejnosti vystupujõÂcõÂ
umeÏlci, jako divadelnõÂ, filmovõÂ, rozhlasovõÂ nebo televiznõÂ umeÏlci a hudebnõÂci a sportovci, mohou byÂt bez
ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 14 a 15 teÂto smlouvy zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm jsou tyto cÏinnosti
vykonaÂvaÂny. PrÏõÂjmy z takovyÂchto cÏinnostõÂ budou vsÏak
vyjmuty ze zdaneÏnõÂ v tomto staÂteÏ, jestlizÏe tyto cÏinnosti
jsou vykonaÂvaÂny na zaÂkladeÏ kulturnõÂ dohody nebo
ujednaÂnõÂ mezi smluvnõÂmi staÂty.
2. JestlizÏe prÏõÂjmy z cÏinnosti, kterou osobneÏ vykonaÂvaÂ sportovec nebo umeÏlec, neplynou tomuto umeÏlci
nebo sportovci sameÂmu, nyÂbrzÏ jineÂ osobeÏ, mohou byÂt
tyto prÏõÂjmy bez ohledu na ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 7, 14 a 15
teÂto smlouvy zdaneÏny ve smluvnõÂm staÂteÏ, ve ktereÂm
umeÏlec nebo sportovec vykonaÂvaÂ svoji cÏinnost.

CÏ laÂ ne k 1 8
Penze
1. Penze a jineÂ podobneÂ platy vyplaÂceneÂ z duÊvodu
drÏõÂveÏjsÏõÂho zameÏstnaÂnõÂ rezidentu neÏktereÂho smluvnõÂho
staÂtu a jineÂ annuity placeneÂ takoveÂmu rezidentu, budou
s vyÂhradou ustanovenõÂ cÏlaÂnku 19 odstavec 2 teÂto
smlouvy zdaneÏny pouze v tomto staÂteÏ.
2. VyÂraz ¹annuitaª znamenaÂ stanovenou cÏaÂstku
placenou opakovaneÏ ve stanovenyÂch lhuÊtaÂch po dobu
zÏivota nebo beÏhem urcÏiteÂho nebo zjistitelneÂho cÏasoveÂho obdobõÂ na zaÂkladeÏ zaÂvazku platit naÂhradou za odpovõÂdajõÂcõÂ a plnou uÂhradu v peneÏzõÂch nebo peneÏzi vyjaÂdrÏitelnou.
CÏ laÂ ne k 1 9
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, mohou byÂt zdaneÏny pouze v tomto
staÂteÏ.
(b) TakoveÂ odmeÏny vsÏak budou zdaneÏny 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 neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem, spraÂvnõÂm uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm orgaÂnem tohoto staÂtu bud' prÏõÂmo nebo z fonduÊ,
ktereÂ zrÏõÂdily, fyzickeÂ osobeÏ za sluzÏby prokaÂzaneÂ tomuto staÂtu, spraÂvnõÂmu uÂtvaru nebo mõÂstnõÂmu orgaÂnu, mohou byÂt zdaneÏny
jen v tomto staÂteÏ.
(b) TakoveÂ penze vsÏak budou zdaneÏny pouze
v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, jestlizÏe fyzickaÂ
osoba je rezidentem a staÂtnõÂm obcÏanem tohoto staÂtu.
3. UstanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 15, 16 a 18 teÂto smlouvy
se pouzÏijõÂ na odmeÏny a penze za sluzÏby prokaÂzaneÂ
v souvislosti s pruÊmyslovou nebo obchodnõÂ cÏinnostõÂ
provaÂdeÏnou neÏkteryÂm smluvnõÂm staÂtem, spraÂvnõÂm
uÂtvarem nebo mõÂstnõÂm orgaÂnem tohoto staÂtu.
CÏ laÂ ne k 2 0
Studenti
Platy, ktereÂ student nebo praktikant, 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
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za uÂcÏelem studia nebo vyÂcviku, dostaÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vyÂzÏivy, studia nebo vyÂcviku, nebudou zdaneÏny
v tomto prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ za prÏedpokladu, zÏe takoveÂto platy jsou mu vyplaÂceny ze zdrojuÊ mimo tento
staÂt.
CÏ laÂ ne k 2 1
JineÂ prÏõÂjmy
PrÏõÂjmy osoby, kteraÂ je rezidentem v jednom
smluvnõÂm staÂteÏ, at' majõÂ zdroj kdekoliv, a jde-li o prÏõÂjmy takoveÂho druhu nebo ze zdrojuÊ, o nichzÏ se nepojednaÂvaÂ v prÏedchaÂzejõÂcõÂch cÏlaÂncõÂch teÂto smlouvy, jineÂ
nezÏ prÏõÂjmy vyplaÂceneÂ ze sveÏrÏeneÂho majetku nebo z majetku zemrÏelyÂch osob v pruÊbeÏhu pozuÊstalostnõÂho rÏõÂzenõÂ, budou zdanÏovaÂny pouze v tomto staÂteÏ.
CÏ laÂ ne k 2 2
ZamezenõÂ dvojõÂho zdaneÏnõÂ
1. V souladu s ustanovenõÂmi praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ, ktereÂ upravujõÂ zaÂpocÏet daneÏ zaplaceneÂ mimo uÂzemõÂ SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ na danÏ
ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ (kteryÂch se nedotknou daÂle
uvedeneÂ zaÂsady):
(a) bude cÏeskoslovenskaÂ danÏ, placenaÂ na zaÂkladeÏ cÏs.
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a v souladu s touto smlouvou,
at' prÏõÂmo nebo sraÂzÏkou ze ziskuÊ, prÏõÂjmuÊ nebo zdanitelnyÂch vyÂnosuÊ ze zdrojuÊ v CÏeskoslovensku
(s vyÂjimkou v prÏõÂpadeÏ dividend daneÏ zaplaceneÂ
ze ziskuÊ, z nichzÏ se vyplaÂcõÂ dividendy) zapocÏtena
na danÏ SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ prÏipadajõÂcõÂ na tyteÂzÏ
zisky, prÏõÂjmy nebo zdanitelneÂ vyÂnosy, z nichzÏ byla vypocÏtena cÏeskoslovenskaÂ danÏ;
(b) v prÏõÂpadeÏ dividend placenyÂch spolecÏnostõÂ, kteraÂ
je rezidentem v CÏeskoslovensku, spolecÏnosti, kteraÂ je rezidentem ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ a kteraÂ
kontroluje prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo nejmeÂneÏ 10 % podõÂluÊ
s hlasovacõÂm praÂvem na spolecÏnosti vyplaÂcejõÂcõÂ dividendy, se bude zaÂpocÏet (vedle cÏeskoslovenskeÂ
daneÏ, kteraÂ muÊzÏe byÂt zapocÏtena podle ustanovenõÂ
pododstavce (a) tohoto odstavce), vztahovat na cÏs.
danÏ zaplacenou spolecÏnostõÂ ze ziskuÊ, z nichzÏ se dividendy vyplaÂcõÂ.
2. V CÏeskoslovensku bude dvojõÂ zdaneÏnõÂ zamezeno naÂsledovneÏ:
(a) jestlizÏe osoba, kteraÂ je rezidentem v CÏeskoslovensku pobõÂraÂ prÏõÂjmy a zisky z majetku, ktereÂ mohou
byÂt podle ustanovenõÂ teÂto smlouvy zdaneÏny
ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ, vyjme CÏeskoslovensko
s vyÂhradou ustanovenõÂ uvedenyÂch pod põÂsmenem
(b) tohoto odstavce, tyto prÏõÂjmy nebo zisky z majetku ze zdaneÏnõÂ, muÊzÏe vsÏak prÏi vyÂpocÏtu cÏaÂstky
daneÏ z ostatnõÂch prÏõÂjmuÊ a ziskuÊ z majetku teÂto
osoby pouzÏõÂt sazbu daneÏ, kteraÂ by byla pouzÏita,
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kdyby vyjmuteÂ prÏõÂjmy nebo zisky z majetku nebyly takto vyjmuty;
(b) jestlizÏe osoba, kteraÂ je rezidentem v CÏeskoslovensku, pobõÂraÂ prÏõÂjmy, ktereÂ mohou byÂt podle ustanovenõÂ cÏlaÂnkuÊ 10, 12, 16 a 17 teÂto smlouvy zdaneÏny ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ, povolõÂ CÏeskoslovensko snõÂzÏit cÏaÂstku cÏeskoslovenskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ z prÏõÂjmu teÂto osoby o cÏaÂstku rovnajõÂcõÂ se dani
zaplaceneÂ SpojeneÂmu kraÂlovstvõÂ z tohoto prÏõÂjmu.
CÏaÂstka, o kterou se danÏ snõÂzÏõÂ, vsÏak neprÏesaÂhne takovou cÏaÂst cÏeskoslovenskeÂ daneÏ vypocÏteneÂ prÏed
jejõÂm snõÂzÏenõÂm, kteraÂ pomeÏrneÏ prÏipadaÂ na prÏõÂjmy,
ktereÂ mohou byÂt zdaneÏny ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ.
3. Pro uÂcÏely odstavcuÊ 1 a 2 tohoto cÏlaÂnku se bude
mõÂt za to, zÏe prÏõÂjmy a zisky z majetku vlastneÏneÂ rezidentem jednoho smluvnõÂho staÂtu, ktereÂ mohou byÂt
zdaneÏny ve druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ v souladu s touto
smlouvou, majõÂ zdroj v tomto druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ.
4. JestlizÏe zisky, ktereÂ podniku jednoho smluvnõÂho staÂtu byly zdaneÏny v tomto staÂteÏ, jsou rovneÏzÏ zahrnuty do ziskuÊ podniku druheÂho staÂtu a zisky takto
zahrnuteÂ jsou zisky, ktereÂ by zõÂskal podnik druheÂho
staÂtu, kdyby vztahy mezi podniky byly takoveÂ, jako
mezi podniky na sobeÏ zcela nezaÂvislyÂmi, bude s cÏaÂstkou zahrnutou do ziskuÊ obou podnikuÊ nalozÏeno jako
s prÏõÂjmem ze zdroje ve druheÂm staÂteÏ patrÏõÂcõÂmu podniku
prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu a uÂleva bude poskytnuta odpovõÂdajõÂcõÂm zpuÊsobem podle ustanovenõÂ odstavce 1 nebo
odstavce 2 tohoto cÏlaÂnku.
CÏlaÂnek 23
ZaÂsada rovneÂho naklaÂdaÂnõÂ
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 budou moci byÂt podrobeni
staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci tohoto druheÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou
ve stejneÂ situaci.
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 tuteÂzÏ
cÏinnost.
3. Pokud se nebudou aplikovat ustanovenõÂ cÏlaÂnku
9, cÏlaÂnku 11 odstavce 4 a cÏlaÂnku 12 odstavce 6 teÂto
smlouvy, 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. Podniky jednoho smluvnõÂho staÂtu, jejichzÏ jmeÏnõÂ
je zcela nebo zcÏaÂsti, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo vlastneÏno ne-
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bo kontrolovaÂno osobou nebo osobami, ktereÂ jsou rezidenty v druheÂm smluvnõÂm staÂteÏ, nebudou podrobeny
v prvneÏ zmõÂneÏneÂm staÂteÏ zÏaÂdneÂmu zdaneÏnõÂ nebo povinnostem s nõÂm spojenyÂm, ktereÂ jsou jineÂ nebo tõÂzÏiveÏjsÏõÂ
nezÏ zdaneÏnõÂ a s nõÂm spojeneÂ povinnosti, kteryÂm jsou
nebo budou moci byÂt podrobeny ostatnõÂ podobneÂ
podniky prvneÏ zmõÂneÏneÂho staÂtu.
5. ZÏaÂdneÂ ustanovenõÂ v tomto cÏlaÂnku nebude vyklaÂdaÂno jako zaÂvazek jednoho smluvnõÂho staÂtu, aby prÏiznal fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ nejsou rezidenty v tomto
staÂteÏ, jakeÂkoliv osobnõÂ uÂlevy, slevy a snõÂzÏenõÂ daneÏ, ktereÂ prÏiznaÂvaÂ svyÂm rezidentuÊm.

2. UstanovenõÂ odstavce 1 nebudou v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ vyklaÂdaÂna tak, zÏe uklaÂdajõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm
neÏktereÂho smluvnõÂho 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, pruÊmysloveÂ, hospodaÂrÏskeÂ nebo vyÂrobnõÂ tajemstvõÂ nebo obchodnõÂ postup, nebo jejichzÏ sdeÏlenõÂ by bylo
v rozporu s verÏejnyÂm porÏaÂdkem.

CÏ laÂ ne k 2 4
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ cestou dohody
R
1. JestlizÏe se neÏkteraÂ osoba domnõÂvaÂ, zÏe opatrÏenõÂ
jednoho nebo obou smluvnõÂch staÂtuÊ vedou nebo povedou u nõÂ ke zdaneÏnõÂ, ktereÂ nenõÂ v souladu s ustanovenõÂm teÂto smlouvy, muÊzÏe nezaÂvisle na opravnyÂch prostrÏedcõÂch, ktereÂ poskytuje vnitrostaÂtnõÂ praÂvo teÏchto
staÂtuÊ, prÏedlozÏit svuÊj prÏõÂpad prÏõÂslusÏneÂmu uÂrÏadu smluvnõÂho staÂtu, jehozÏ je rezidentem.
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.
3. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ se budou snazÏit
vyrÏesÏit dohodou obtõÂzÏe nebo pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout prÏi vyÂkladu nebo aplikaci teÂto smlouvy.
4. PrÏõÂslusÏneÂ uÂrÏady smluvnõÂch staÂtuÊ mohou vejõÂt
v prÏõÂmyÂ styk za uÂcÏelem dosazÏenõÂ dohody ve smyslu
prÏedchozõÂch odstavcuÊ.
CÏ laÂ ne k 2 5
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, se rÏõÂdõÂ touto smlouvou. Takto sdeÏleneÂ informace budou
povazÏovaÂny za tajneÂ a nebudou sdeÏleny zÏaÂdnyÂm osobaÂm jinyÂm nezÏ osobaÂm (vcÏetneÏ souduÊ a spraÂvnõÂch uÂrÏaduÊ), ktereÂ se zabyÂvajõÂ vymeÏrÏovaÂnõÂm a nebo vybõÂraÂnõÂm
danõÂ, na neÏzÏ se vztahuje tato smlouva, vymaÂhaÂnõÂm nebo 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.

CÏ laÂ ne k 2 6
CÏlenoveÂ diplomatickyÂch nebo staÂlyÂch misõÂ
a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ teÂto smlouvy se nedotyÂkajõÂ danÏovyÂch vyÂsad, ktereÂ prÏõÂslusÏõÂ cÏlenuÊm diplomatickyÂch
nebo staÂlyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ podle obecnyÂch pravidel mezinaÂrodnõÂho praÂva nebo na zaÂkladeÏ
zvlaÂsÏtnõÂch dohod.

CÏ laÂ ne k 2 7
NabytõÂ platnosti
1. SmluvnõÂ staÂty si oznaÂmõÂ navzaÂjem diplomatickou cestou, zÏe byly splneÏny postupy pozÏadovaneÂ jejich
praÂvnõÂm rÏaÂdem pro vstup teÂto smlouvy v platnost. Tato
smlouva vstoupõÂ v platnost datem pozdeÏjsÏõÂho oznaÂmenõÂ a bude se uplatnÏovat:
(a) ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ:
(i) pokud jde o danÏ z prÏõÂjmu a danÏ ze ziskuÊ z majetku, na kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 6. dubna
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ smlouva vstoupõÂ v platnost;
(ii) pokud jde o danÏ spolecÏnostõÂ, na kazÏdyÂ financÏnõÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. dubna nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ
smlouva vstoupõÂ v platnost;
(b) v CÏeskoslovensku:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje,
na cÏaÂstky prÏiznaneÂ nebo vyplaÂceneÂ k 1. lednu
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ smlouva vstoupõÂ v platnost;
(ii) 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.
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2. UÂcÏinnost odstavce 3 cÏlaÂnku 8 Dohody mezi vlaÂdou SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho
Irska a vlaÂdou CÏeskoslovenskeÂ republiky o leteckyÂch
sluzÏbaÂch mezi a nad uÂzemõÂm prÏõÂslusÏnyÂch staÂtuÊ podepsaneÂ v Praze 15. ledna 1960, pokud se tyÂkaÂ zdanÏovaÂnõÂ
prÏebytecÏnyÂch vyÂdeÏlkuÊ, bude ukoncÏena dnem vstupu
v platnost teÂto smlouvy.

nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
(ii) pokud jde o danÏ spolecÏnostõÂ, na kazÏdyÂ financÏnõÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 1. dubna nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm po roce, v neÏmzÏ
byla daÂna vyÂpoveÏd';
(b) v CÏeskoslovensku:
(i) pokud jde o daneÏ vybõÂraneÂ sraÂzÏkou u zdroje,
na cÏaÂstky prÏiznaneÂ nebo vyplaÂceneÂ k 1. lednu
nebo pozdeÏji v kalendaÂrÏnõÂm roce naÂsledujõÂcõÂm
po roce, v neÏmzÏ byla daÂna vyÂpoveÏd';
(ii) 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'.

CÏ laÂ ne k 2 8
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:
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Na duÊkaz toho podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ zmocneÏnõÂ, podepsali tuto smlouvu.

(a) ve SpojeneÂm kraÂlovstvõÂ:
(i) pokud jde o danÏ z prÏõÂjmu a danÏ ze ziskuÊ z majetku, na kazÏdyÂ danÏovyÂ rok zacÏõÂnajõÂcõÂ 6. dubna

DaÂno ve dvojõÂm vyhotovenõÂ v LondyÂneÏ dne 5. listopadu 1990 v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce, prÏicÏemzÏ oba
texty majõÂ stejnou platnost.

Za vlaÂdu
CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky:
VaÂclav Klaus v. r.

Za vlaÂdu
SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho Irska:
Norman Lamont v. r.

90
Ministerstvo lesneÂho a vodneÂho hospodaÂrstva Slovenskej republiky
vydalo podl'a § 5 ods. 2 a § 22 ods. 5 zaÂkona cÏ. 229/1991 Zb. o uÂprave vlastnõÂckych vzt'ahov k poÃde a ineÂmu
pol'nohospodaÂrskemu majetku vyÂnos zo dnÏa 30. januaÂra 1992 o postupe organizaÂciõÂ lesneÂho hospodaÂrstva
a SpraÂvy TatranskeÂho naÂrodneÂho parku pri uzÏõÂvanõÂ lesnej poÃdy, lesnyÂch porastov a ostatneÂho majetku
vo vlastnõÂctve inyÂch subjektov ako cÏesko-slovenskeÂho sÏtaÂtu.
VyÂnosom sa vymedzuje rozsah opraÂvnenõÂ a povinnostõÂ organizaÂciõÂ lesneÂho hospodaÂrstva pri uzÏõÂvanõÂ lesnej poÃdy, lesnyÂch porastov a ostatneÂho majetku vo vlastnõÂctve inyÂch subjektov ako cÏesko-slovenskeÂho sÏtaÂtu
v prechodnom obdobõÂ do ich prevzatia vlastnõÂkmi pri suÂcÏasnom zabezpecÏovanõÂ vsÏetkyÂch funkciõÂ lesa.
VyÂnos nadobuÂda uÂcÏinnost' dnÏom vyhlaÂsenia. Bude publikovanyÂ v Spravodajcovi Ministerstva lesneÂho
a vodneÂho hospodaÂrstva Slovenskej republiky. Do vyÂnosu mozÏno nahliadnut' na Ministerstve lesneÂho a vodneÂho hospodaÂrstva Slovenskej republiky.
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91
Ministerstvo lesneÂho a vodneÂho hospodaÂrstva Slovenskej republiky
vydalo podl'a § 37 ods. 2 a 3 zaÂkona cÏ. 330/1991 Zb. o pozemkovyÂch uÂpravaÂch vyÂnos zo dnÏa 30. januaÂra 1992
o postupe organizaÂciõÂ lesneÂho hospodaÂrstva a SpraÂvy TatranskeÂho naÂrodneÂho parku pri vydaÂvanõÂ lesnyÂch pozemkov, lesnyÂch porastov a ostatnyÂch zariadenõÂ sluÂzÏiacich lesneÂmu hospodaÂrstvu a d'alsÏieho
majetku byÂvalyÂch urbarialistov, komposesoraÂtov a podobnyÂch uÂtvarov.
VyÂnosom sa urcÏuje postup pri odovzdaÂvanõÂ lesneÂho a ineÂho majetku vo vlastnõÂctve zrusÏenyÂch urbarialistov, komposesoraÂtov a podobnyÂch uÂtvarov vlastnõÂkom ako fyzickyÂm osobaÂm.
VyÂnos nadobuÂda uÂcÏinnost' dnÏom vyhlaÂsenia. Bude publikovanyÂ v Spravodajcovi Ministerstva lesneÂho
a vodneÂho hospodaÂrstva Slovenskej republiky. Do vyÂnosu mozÏno nahliadnut' na Ministerstve lesneÂho a vodneÂho hospodaÂrstva Slovenskej republiky.
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