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Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu
České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí
Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou
republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná
ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004
v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu

2017

Návrh

usnesení

S e n á t u PČR

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s výpovědí Smlouvy
o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými
ostrovy, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004
v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Návrh na výpověď smlouvy o zdanění příjmů z úspor
mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

S ohledem na směrnici o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (2003/48/ES,
dále jen „směrnice o zdanění příjmů z úspor“) Česká republika v letech 2004 až 2005
sjednala dvoustranné smlouvy o zdanění příjmů z úspor týkající se zámořských zemí
a území Spojeného království a Nizozemského království.
Smlouvy byly uzavřeny s těmito zámořskými zeměmi a územími Spojeného
království:
- Anguillou (č. 99/2006 Sb. m. s.)
- Britskými Panenskými ostrovy (č. 102/2006 Sb. m. s.)
- Guernsey (č. 49/2008 Sb. m. s.)
- Jersey (č. 50/2008 Sb. m. s.)
- Kajmanskými ostrovy (č. 103/2006 Sb. m. s.)
- Montserratem (č. 101/2006 Sb. m. s.)
- Ostrovem Man (č. 51/2008 Sb. m. s.)
- Turks a Caicos (č. 100/2006 Sb. m. s.)
V případě smluv týkajících se nizozemských zámořských zemí a území byly smlouvy
uzavřeny přímo s Nizozemským královstvím:
- se zřetelem na Arubu (č. 98/2006 Sb. m. s.)
- se zřetelem na Nizozemské Antily (č. 96/2006 Sb. m. s.)
Účelem těchto smluv bylo umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb
vyplacených v jednom státě jejich skutečným vlastníkům – fyzickým osobám, které mají
bydliště pro daňové účely v druhém smluvním státu – podléhaly účinnému zdanění v tomto
druhém státu. Smlouvy byly sjednány na základě několika modelů připravených
Evropskou unií.
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD připravila v roce 2015 ve
spolupráci s Globálním fórem pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely po
vzoru dohod FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 1 Mnohostrannou dohodu
příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (dále jen
„MCCA“). Tato dohoda je technickou dohodou provádějící Úmluvu o vzájemné správní
pomoci v daňových záležitostech, ve znění jejího pozměňujícího Protokolu (dále jen
„Úmluva“ – č. 2/2014 Sb. m. s.) a umožní oznamování informací o finančních účtech podle
společného standardu pro oznamování. Začátkem listopadu 2016 podepsalo MCAA téměř
90 států. Tyto státy od roku 2016, resp. 2017 hodlají uplatňovat společný standard pro
oznamování (s první výměnou informací v roce 2017, resp. 2018) a na základě Úmluvy si
automaticky vyměňovat informace o účtech.
Bilaterální dohody uzavírané Spojenými státy americkými za účelem zlepšení dodržování daňových předpisů
v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich
oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

1

V EU byla následně přijata novela (2014/107/EU) směrnice o správní spolupráci
v oblasti daní (2011/16/EU, dále jen „směrnice o správní spolupráci“), která společný
standard pro oznamování převzala. V důsledku novelizace směrnice o správní spolupráci
byla s cílem vyloučení dvojího oznamování současně zrušena směrnice o zdanění příjmů
z úspor. Evropská daňová legislativa se v závislosti na podmínkách stanovených
v protokolech k přístupovým smlouvám některých členských států neuplatňuje na jejich
zámořské země a území. S nimi probíhala výměna informací o zdanění příjmů z úspor na
základě bilaterálních smluv sjednaných samotnými členskými státy.
Zámořské země a území Nizozemska i Spojeného království jsou smluvními stranami
Úmluvy, stejně jako Česká republika. Česká republika i všechny uvedené zámořské země
a území podepsaly rovněž MCAA se záměrem automaticky vyměňovat informace podle
společného standardu pro oznamování.
Vzhledem k této skutečnosti je nutné ukončit platnost smluv o automatické výměně
informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor
týkající se těchto území a podle podmínek konkrétní smlouvy případně pozastavit její
uplatňování.
K dnešnímu dni platně vypověděly smlouvy o zdanění příjmů z úspor a České republice
oznámily pozastavení uplatňování (přerušení provádění) příslušných smluv pouze Jersey
a Guernsey.
Podle podmínek článku „Vypovězení“ smluv uzavřených se zámořskými zeměmi a územími
Spojeného království (vyjma smlouvy uzavřené s Anguillou) tyto smlouvy přestanou být
automaticky platné po uplynutí 12 měsíců od doručení oznámení o vypovězení druhé smluvní
straně. Článek „Provádění a pozastavení provádění“ mimo jiné stanoví, že provádění
smlouvy, účinné od okamžiku doručení oznámení druhé smluvní straně, může být
pozastaveno v případě, že bylo pozastaveno provádění směrnice o zdanění příjmů z úspor.
Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením článku 30 Směrnice vlády pro
sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv
(příloha usnesení vlády č. 131 ze dne 11. února 2004) vláda České republiky rozhodla
usnesením č. 279 ze dne 10. dubna 2017 o výpovědích v úvodu citovaných smluv, včetně
Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy,
sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005
v Grand Caymanu, a o pozastavení jejího provádění podle jejího čl. 12 odst. 2.
Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
není v rozporu s mezinárodním právem ani s právem Evropské unie a nebude mít dopad
na státní rozpočet.
Protože je smlouvou tzv. prezidentské kategorie podle čl. 49 písm. e) Ústavy České
republiky, je nezbytné, aby s její výpovědí vyslovil souhlas Parlament České republiky.
V Praze dne 2. května 2017

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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103
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 22. rÏõÂjna 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu
byla podepsaÂna Smlouva ve formeÏ vyÂmeÏny dopisuÊ o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor mezi CÏeskou republikou a KajmanskyÂmi ostrovy.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament CÏeskeÂ republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ Rady ES 2004/587/ES ze dne 19. cÏervence 2004 byla Smlouva prozatõÂmneÏ provaÂdeÏna
od 1. cÏervence 2005.
Smlouva vstoupila v platnost v souladu se svyÂm cÏlaÂnkem 10 dne 4. rÏõÂjna 2006.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Smlouvy a anglickeÂ zneÏnõÂ dopisu KajmanskyÂch ostrovuÊ ze dne 27. kveÏtna 2005, kteryÂ je soucÏaÂstõÂ
Smlouvy, a jeho prÏeklad do cÏeskeÂho jazyka se vyhlasÏujõÂ soucÏasneÏ.
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A. Dopis od vlaÂdy CÏeskeÂ republiky
VaÂzÏenyÂ pane,
dovoluji si prÏedlozÏit navrhovanyÂ vzorovyÂ text ¹Smlouvy o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor mezi CÏeskou republikou
a KajmanskyÂmi ostrovyª, kteryÂ byl schvaÂlen na jednaÂnõÂ PracovnõÂ skupiny na vysokeÂ uÂrovni Rady ministruÊ
EvropskeÂ unie dne 22. cÏervna 2004.
S ohledem na vyÂsÏe uvedenyÂ text maÂm tu cÏest
. navrhnout VaÂm Smlouvu o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor obsazÏenou v PrÏõÂloze 1 k tomuto dopisu,
. navrhnout, zÏe uvedenaÂ Smlouva nabude uÂcÏinnosti od data provaÂdeÏnõÂ SmeÏrnice Rady 2003/48/ES ze dne
3. cÏervna 2003 o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor ve formeÏ prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho charakteru, ktereÂ bude urcÏeno na zaÂkladeÏ
splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch v cÏlaÂnku 17 odstavci 2 SmeÏrnice a vzaÂjemneÂho oznaÂmenõÂ si splneÏnõÂ vnitrostaÂtnõÂch uÂstavnõÂch naÂlezÏitostõÂ nezbytnyÂch pro vstup teÂto Smlouvy v platnost,
. a navrhnout rovneÏzÏ naÂsÏ vzaÂjemnyÂ zaÂvazek co nejdrÏõÂve dosaÂhnout souladu s nasÏimi vnitrostaÂtnõÂmi uÂstavnõÂmi
naÂlezÏitostmi pro vstup teÂto Smlouvy v platnost a oznaÂmit si formaÂlnõÂ cestou neprodleneÏ navzaÂjem splneÏnõÂ
teÏchto naÂlezÏitostõÂ.
MaÂm tu cÏest VaÂm navrhnout, zÏe pokud vyÂsÏe uvedeneÂ je prÏijatelneÂ pro VasÏi vlaÂdu, tento dopis spolu s PrÏõÂlohou 1
a VasÏõÂm potvrzenõÂm budou spolecÏneÏ tvorÏit nasÏe vzaÂjemneÂ prÏijetõÂ a uzavrÏenõÂ smlouvy mezi CÏeskou republikou
a KajmanskyÂmi ostrovy.
PrÏijmeÏte prosõÂm, vaÂzÏenyÂ pane, ujisÏteÏnõÂ nasÏeho nejvysÏsÏõÂho uznaÂnõÂ.
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky

DaÂno v Praze, ve trojõÂm vyhotovenõÂ, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce.
Dne 22. 10. 2004
Mgr. Bohuslav Sobotka,
ministr financõÂ
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B. Dopis od vlaÂdy KajmanskyÂch ostrovuÊ
VaÂzÏenyÂ pane,
dovoluji si potvrdit prÏõÂjem VasÏeho dopisu s datem 22. 10. 2004, kteryÂ znõÂ takto:
¹VaÂzÏenyÂ pane,
dovoluji si prÏedlozÏit navrhovanyÂ vzorovyÂ text ¹Smlouvy o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor mezi CÏeskou republikou
a KajmanskyÂmi ostrovyª, kteryÂ byl schvaÂlen na jednaÂnõÂ PracovnõÂ skupiny na vysokeÂ uÂrovni Rady ministruÊ
EvropskeÂ unie dne 22. cÏervna 2004.
S ohledem na vyÂsÏe uvedenyÂ text maÂm tu cÏest
. navrhnout VaÂm Smlouvu o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor obsazÏenou v PrÏõÂloze 1 k tomuto dopisu,
. navrhnout, zÏe uvedenaÂ Smlouva nabude uÂcÏinnosti od data provaÂdeÏnõÂ SmeÏrnice Rady 2003/48/ES ze dne
3. cÏervna 2003 o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor ve formeÏ prÏõÂjmuÊ uÂrokoveÂho charakteru, ktereÂ bude urcÏeno na zaÂkladeÏ
splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch v cÏlaÂnku 17 odstavci 2 SmeÏrnice a vzaÂjemneÂho oznaÂmenõÂ si splneÏnõÂ vnitrostaÂtnõÂch uÂstavnõÂch naÂlezÏitostõÂ nezbytnyÂch pro vstup teÂto Smlouvy v platnost,
. a navrhnout rovneÏzÏ naÂsÏ vzaÂjemnyÂ zaÂvazek co nejdrÏõÂve dosaÂhnout souladu s nasÏimi vnitrostaÂtnõÂmi uÂstavnõÂmi
naÂlezÏitostmi pro vstup teÂto Smlouvy v platnost a oznaÂmit si formaÂlnõÂ cestou neprodleneÏ navzaÂjem splneÏnõÂ
teÏchto naÂlezÏitostõÂ.
MaÂm tu cÏest VaÂm navrhnout, zÏe pokud vyÂsÏe uvedeneÂ je prÏijatelneÂ pro VasÏi vlaÂdu, tento dopis spolu s PrÏõÂlohou 1
a VasÏõÂm potvrzenõÂm budou spolecÏneÏ tvorÏit nasÏe vzaÂjemneÂ prÏijetõÂ a uzavrÏenõÂ smlouvy mezi CÏeskou republikou
a KajmanskyÂmi ostrovy.
PrÏijmeÏte prosõÂm, vaÂzÏenyÂ pane, ujisÏteÏnõÂ nasÏeho nejvysÏsÏõÂho uznaÂnõÂª.
Mohu potvrdit, zÏe KajmanskeÂ ostrovy souhlasõÂ s obsahem VasÏeho dopisu.
PrÏijmeÏte prosõÂm, vaÂzÏenyÂ pane, ujisÏteÏnõÂ meÂho nejvysÏsÏõÂho uznaÂnõÂ.
Za vlaÂdu KajmanskyÂch ostrovuÊ

DaÂno v Grand Caymanu, ve trojõÂm vyhotovenõÂ, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce.
Dne 17. 4. 2005.
Mr. Kenneth Jefferson,
ministr financõÂ
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Ï IÂJMU
Ê Z UÂSPOR
SMLOUVA O ZDANEÏNIÂ PR
MEZI CÏESKOU REPUBLIKOU A KAJMANSKYÂMI OSTROVY
Ê VODU
Ê M:
VZHLEDEM K TEÏMTO DU
1. CÏlaÂnek 17 SmeÏrnice Rady EvropskeÂ Unie (daÂle jen ¹Radaª) 2003/48/EHS (daÂle jen ¹SmeÏrniceª) o zdaneÏnõÂ
prÏõÂjmuÊ z uÂspor, jak byla zverÏejneÏna v ¹the Official Journal of the European Unionª dne 26. 6. 2003 stanovõÂ, zÏe do
1. ledna 2004 cÏlenskeÂ staÂty prÏijmou a zverÏejnõÂ praÂvnõÂ a spraÂvnõÂ prÏedpisy nezbytneÂ pro dosazÏenõÂ souladu s touto
SmeÏrnicõÂ, jejõÂzÏ ustanovenõÂ se pouzÏijõÂ od 1. ledna 2005 za prÏedpokladu, zÏe:
¹i) SÏvyÂcarskaÂ konfederace, LichtensÏtejnskeÂ knõÂzÏectvõÂ, Republika San Marino, MonackeÂ knõÂzÏectvõÂ a KnõÂzÏectvõÂ
Andorry pouzÏijõÂ od tohoto data opatrÏenõÂ rovnocennaÂ opatrÏenõÂm obsazÏenyÂm v teÂto SmeÏrnici, a to v souladu
se Smlouvami, ktereÂ tyto staÂty uzavrÏely s EvropskyÂm spolecÏenstvõÂm a po jednomyslneÂm rozhodnutõÂ Rady;
ii) budou existovat vesÏkereÂ dohody cÏi jineÂ prÏedpisy, ktereÂ zajistõÂ, zÏe vsÏechna prÏõÂslusÏnaÂ zaÂvislaÂ nebo prÏidruzÏenaÂ
uÂzemõÂ pouzÏijõÂ od stejneÂho data automatickou vyÂmeÏnu informacõÂ zpuÊsobem stanovenyÂm v kapitole II teÂto
SmeÏrnice (nebo budou beÏhem prÏechodneÂho obdobõÂ podle cÏlaÂnku 10 uplatnÏovat sraÂzÏkovou danÏ za podmõÂnek
uvedenyÂch v cÏlaÂncõÂch 11 a 12).ª
2. Na zaÂkladeÏ zaÂvazkuÊ spojenyÂch s prÏistoupenõÂm, Kypr, CÏeskaÂ republika, Estonsko, Mad'arsko, LotysÏsko,
Litva, Malta, Polsko, SlovenskaÂ republika a Slovinsko do 1. kveÏtna 2004 prÏijmou a zverÏejnõÂ zaÂkony, narÏõÂzenõÂ
a administrativnõÂ opatrÏenõÂ, nezbytneÂ ke splneÏnõÂ teÂto SmeÏrnice, jejõÂzÏ opatrÏenõÂ majõÂ byÂt aplikovaÂna od 1. ledna 2005
podmõÂneÏneÏ k cÏlaÂnku 1.
3. PodmõÂnky vztahu KajmanskyÂch ostrovuÊ a EU jsou stanoveny Protokolem cÏ. 4 Smlouvy o zalozÏenõÂ
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ; cÏlaÂnek 4 uvaÂdõÂ povinnosti, ktereÂ zavazujõÂ cÏlenskeÂ staÂty EU a KajmanskeÂ ostrovy.
4. Na zaÂkladeÏ podmõÂnek prÏidruzÏenõÂ KajmanskyÂch ostrovuÊ k EU, nejsou KajmanskeÂ ostrovy v raÂmci EvropskeÂ unie fiskaÂlnõÂm (danÏovyÂm) uÂzemõÂm; nicmeÂneÏ v raÂmci spolupraÂce a vzhledem ke SmlouveÏ o zalozÏenõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ KajmanskeÂ ostrovy souhlasily, zÏe poskytnou cÏlenskyÂm staÂtuÊm EU informace uvedeneÂ v teÂto
SmlouveÏ.
5. VnitrostaÂtnõÂ praÂvnõÂ a spraÂvnõÂ prÏedpisy tyÂkajõÂcõÂ se kolektivnõÂho investovaÂnõÂ KajmanskyÂch ostrovuÊ se
povazÏujõÂ za rovnocenneÂ, pokud jde o jejich uÂcÏinek k praÂvnõÂm prÏedpisuÊm ES uvedenyÂm v cÏlaÂncõÂch 2 a 6 SmeÏrnice.
CÏeskaÂ republika a KajmanskeÂ ostrovy (daÂle jen ¹smluvnõÂ stranaª nebo ¹smluvnõÂ stranyª), nevyzÏadujõÂ-li okolnosti
neÏco jineÂho, souhlasõÂ s uzavrÏenõÂm teÂto Smlouvy, kteraÂ obsahuje zaÂvazky pouze pro smluvnõÂ strany a upravuje
automatickou vyÂmeÏnu informacõÂ mezi prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem KajmanskyÂch ostrovuÊ a mezi prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
CÏeskeÂ republiky za nõÂzÏe uvedenyÂch podmõÂnek.
CÏ laÂ n e k 1
Oblast uÂpravy
1. Tato Smlouva se pouzÏije na uÂrok (definovanyÂ v cÏlaÂnku 6 teÂto Smlouvy) placenyÂ platebnõÂm zprostrÏedkovatelem (definovanyÂm v cÏlaÂnku 5 teÂto Smlouvy) zrÏõÂzenyÂm na uÂzemõÂ KajmanskyÂch ostrovuÊ skutecÏnyÂm vlastnõÂkuÊm (definovanyÂm v cÏlaÂnku 3 teÂto Smlouvy), majõÂcõÂm jako fyzickeÂ osoby danÏovyÂ domicil v CÏeskeÂ republice.
2. Rozsah teÂto Smlouvy bude omezen na zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor ve formeÏ vyplaÂcenyÂch uÂrokuÊ z dluzÏnyÂch
pohledaÂvek s vyÂjimkou, mezi jinyÂm, prÏõÂjmuÊ majõÂcõÂch puÊvod ve zdaneÏnõÂ duÊchoduÊ a daÂvek z pojisÏteÏnõÂ.
CÏ laÂ n e k 2
PrÏedklaÂdaÂnõÂ informacõÂ platebnõÂmi zprostrÏedkovateli
1. Pokud platebnõÂ zprostrÏedkovatel zrÏõÂzenyÂ na KajmanskyÂch ostrovech provede uÂrokoveÂ platby vymezeneÂ
v cÏlaÂnku 6 teÂto Smlouvy skutecÏnyÂm vlastnõÂkuÊm vymezenyÂm v cÏlaÂnku 3 teÂto Smlouvy, kterÏõÂ jsou rezidenty CÏeskeÂ
republiky, oznaÂmõÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu KajmanskyÂch ostrovuÊ:
a) totozÏnost a bydlisÏteÏ skutecÏneÂho vlastnõÂka zjisÏteÏneÂ podle cÏlaÂnku 4 teÂto Smlouvy;
b) jmeÂno a adresu platebnõÂho zprostrÏedkovatele;
c) cÏõÂslo uÂcÏtu skutecÏneÂho vlastnõÂka nebo, pokud takovyÂ uÂcÏet neexistuje, oznacÏenõÂ pohledaÂvky, z nõÂzÏ uÂroky
plynou;
d) informace o uÂrokoveÂ platbeÏ uvedeneÂ v cÏl. 6 odst. 1 teÂto Smlouvy. KajmanskeÂ ostrovy vsÏak mohou omezit
minimaÂlnõÂ rozsah informacõÂ, ktereÂ maÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel o uÂrokoveÂ platbeÏ prÏedklaÂdat, na celkovou
vyÂsÏi uÂrokuÊ nebo prÏõÂjmuÊ a na celkovou vyÂsÏi vyÂnosuÊ z prodeje, ze splacenõÂ cÏi z naÂhrady.
2. Do sÏesti meÏsõÂcuÊ po ukoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ oznaÂmõÂ automaticky prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn KajmanskyÂch
ostrovuÊ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu CÏeskeÂ republiky informace uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a) ± d) tohoto cÏlaÂnku pro
vsÏechny uÂrokoveÂ platby provedeneÂ beÏhem daneÂho obdobõÂ.
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CÏ laÂ n e k 3
Definice skutecÏneÂho vlastnõÂka
1. Pro uÂcÏely teÂto Smlouvy se ¹skutecÏnyÂm vlastnõÂkemª rozumõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ danÏovyÂ domicil
v CÏeskeÂ republice a kteraÂ prÏijme uÂrokovou platbu, nebo fyzickaÂ osoba, ktereÂ je uÂrokovaÂ platba prÏiznaÂna, pokud
neprokaÂzÏe, zÏe uÂrokovaÂ platba nebyla provedena cÏi prÏiznaÂna v jejõÂ vlastnõÂ prospeÏch. FyzickaÂ osoba nenõÂ povazÏovaÂna za skutecÏneÂho vlastnõÂka, pokud:
a) jednaÂ jako platebnõÂ zprostrÏedkovatel ve smyslu cÏlaÂnku 5 teÂto Smlouvy;
b) jednaÂ jmeÂnem praÂvnickeÂ osoby, tedy subjektu, jehozÏ zisk je zdaneÏn v souladu s obecnou uÂpravou zdaneÏnõÂ
podnikatelskeÂ cÏinnosti, subjektu kolektivnõÂho investovaÂnõÂ do prÏevoditelnyÂch cennyÂch papõÂruÊ (UCITS) povoleneÂho podle SmeÏrnice 85/611/EHS nebo rovnocenneÂho subjektu kolektivnõÂho investovaÂnõÂ zrÏõÂzeneÂho na
KajmanskyÂch ostrovech nebo subjektu uvedeneÂho v cÏl. 5 odst. 2 teÂto Smlouvy; v posledneÏ jmenovaneÂm
prÏõÂpadeÏ oznaÂmõÂ osoba jmeÂno a adresu tohoto subjektu ekonomickeÂmu subjektu, kteryÂ uÂroky vyplaÂcõÂ, a ten
pak prÏedaÂ tyto informace prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu smluvnõÂ strany, v jejõÂzÏ zemi je saÂm zrÏõÂzen;
c) jednaÂ jmeÂnem jineÂ osoby, kteraÂ je skutecÏnyÂm vlastnõÂkem a informuje platebnõÂho zprostrÏedkovatele o totozÏnosti tohoto skutecÏneÂho vlastnõÂka.
2. Pokud maÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel informace naznacÏujõÂcõÂ, zÏe fyzickaÂ osoba, ktereÂ je uÂrok vyplaÂcen
nebo prÏiznaÂn, zrÏejmeÏ nenõÂ skutecÏnyÂm vlastnõÂkem a pokud se na tuto osobu nevztahujõÂ ustanovenõÂ odstavce 1
põÂsm. a) ani b) tohoto cÏlaÂnku, ucÏinõÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel naÂlezÏitaÂ opatrÏenõÂ, aby zjistil totozÏnost skutecÏneÂho
vlastnõÂka. NenõÂ-li platebnõÂ zprostrÏedkovatel schopen urcÏit totozÏnost skutecÏneÂho vlastnõÂka, povazÏuje za skutecÏneÂho vlastnõÂka danou osobu.
CÏ laÂ n e k 4
TotozÏnost a bydlisÏteÏ skutecÏnyÂch vlastnõÂkuÊ
1. KajmanskeÂ ostrovy v raÂmci sveÂho uÂzemõÂ schvaÂlõÂ a zajistõÂ uplatnÏovaÂnõÂ postupuÊ, ktereÂ jsou nezbytneÂ
k tomu, aby platebnõÂ zprostrÏedkovatel mohl urcÏit totozÏnost skutecÏnyÂch vlastnõÂkuÊ a jejich bydlisÏteÏ pro uÂcÏely
teÂto Smlouvy. Tyto postupy musejõÂ odpovõÂdat minimaÂlnõÂm pozÏadavkuÊm stanovenyÂm v odstavcõÂch 2 a 3.
2. PlatebnõÂ zprostrÏedkovatel urcÏõÂ totozÏnost skutecÏneÂho vlastnõÂka na zaÂkladeÏ minimaÂlnõÂch pozÏadavkuÊ, ktereÂ
se lisÏõÂ podle data uzavrÏenõÂ smluvnõÂch vztahuÊ mezi platebnõÂm zprostrÏedkovatelem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem:
a) u smluvnõÂch vztahuÊ uzavrÏenyÂch prÏed 1. lednem 2004 urcÏõÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel totozÏnost skutecÏneÂho
vlastnõÂka, kteraÂ se sklaÂdaÂ ze jmeÂna a adresy skutecÏneÂho vlastnõÂka, na zaÂkladeÏ informacõÂ, jezÏ maÂ k dispozici,
a to zejmeÂna v souladu se zaÂkony o zabraÂneÏnõÂ zneuzÏitõÂ financÏnõÂho systeÂmu k pranõÂ sÏpinavyÂch peneÏz,
platnyÂmi na uÂzemõÂ KajmanskyÂch ostrovuÊ;
b) u smluvnõÂch vztahuÊ uzavrÏenyÂch dne 1. ledna 2004 nebo pozdeÏji nebo u transakcõÂ provedenyÂch v teÂto dobeÏ
bez existence smluvnõÂho vztahu urcÏõÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel totozÏnost skutecÏneÂho vlastnõÂka, kteraÂ se
sklaÂdaÂ ze jmeÂna a adresy skutecÏneÂho vlastnõÂka a z jeho danÏoveÂho identifikacÏnõÂho cÏõÂsla, pokud bylo cÏlenskyÂm
staÂtem, v neÏmzÏ je skutecÏnyÂ vlastnõÂk rezidentem pro danÏoveÂ uÂcÏely, prÏideÏleno. Tyto podrobnosti jsou zjisÏteÏny
z cestovnõÂho pasu nebo z uÂrÏednõÂho pruÊkazu totozÏnosti prÏedlozÏeneÂho skutecÏnyÂm vlastnõÂkem. Pokud nenõÂ
adresa v cestovnõÂm pasu cÏi na uÂrÏednõÂm pruÊkazu totozÏnosti uvedena, je zjisÏteÏna na zaÂkladeÏ jineÂho pruÊkazneÂho
dokladu totozÏnosti prÏedlozÏeneÂho skutecÏnyÂm vlastnõÂkem. NenõÂ-li danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo uvedeno v cestovnõÂm pasu, na uÂrÏednõÂm pruÊkazu totozÏnosti ani na jineÂm pruÊkazneÂm dokladu totozÏnosti prÏedlozÏeneÂm
skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, jako je naprÏ. potvrzenõÂ o danÏoveÂm domicilu, jsou informace o totozÏnosti doplneÏny
o datum a mõÂsto narozenõÂ skutecÏneÂho vlastnõÂka; tyto uÂdaje jsou zjisÏteÏny z jeho cestovnõÂho pasu cÏi z uÂrÏednõÂho
pruÊkazu totozÏnosti.
3. PlatebnõÂ zprostrÏedkovatel zjistõÂ bydlisÏteÏ skutecÏneÂho vlastnõÂka na zaÂkladeÏ minimaÂlnõÂch pozÏadavkuÊ, ktereÂ
se lisÏõÂ podle data uzavrÏenõÂ smluvnõÂch vztahuÊ mezi platebnõÂm zprostrÏedkovatelem a skutecÏnyÂm vlastnõÂkem uÂrokuÊ.
S vyÂjimkou nõÂzÏe uvedenyÂch ustanovenõÂ platõÂ, zÏe se za bydlisÏteÏ pro danÏoveÂ uÂcÏely povazÏuje zemeÏ, v nõÂzÏ maÂ
skutecÏnyÂ vlastnõÂk sveÂ trvaleÂ bydlisÏteÏ:
a) u smluvnõÂch vztahuÊ uzavrÏenyÂch prÏed 1. lednem 2004 zjistõÂ platebnõÂ zprostrÏedkovatel bydlisÏteÏ skutecÏneÂho
vlastnõÂka na zaÂkladeÏ informacõÂ, ktereÂ maÂ k dispozici, zejmeÂna v souladu se zaÂkony o zabraÂneÏnõÂ zneuzÏitõÂ
financÏnõÂho systeÂmu k pranõÂ sÏpinavyÂch peneÏz, platnyÂmi na KajmanskyÂch ostrovech;
b) u smluvnõÂch vztahuÊ uzavrÏenyÂch dne 1. ledna 2004 nebo pozdeÏji nebo u transakcõÂ provedenyÂch v teÂto dobeÏ
bez existence smluvnõÂho vztahu zjistõÂ platebnõÂ zprostrÏedkovateleÂ mõÂsto bydlisÏteÏ skutecÏneÂho vlastnõÂka na
zaÂkladeÏ adresy uvedeneÂ v cestovnõÂm pasu, v uÂrÏednõÂm pruÊkazu totozÏnosti nebo, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby, z jakeÂhokoli pruÊkazneÂho dokladu totozÏnosti prÏedlozÏeneÂho skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, a to podle naÂsledujõÂcõÂho postupu: u osob, ktereÂ prÏedklaÂdajõÂ cestovnõÂ pas cÏi uÂrÏednõÂ pruÊkaz totozÏnosti vystavenyÂ cÏlenskyÂm staÂtem a ktereÂ
jsou dle vlastnõÂho prohlaÂsÏenõÂ rezidenty trÏetõÂ zemeÏ, se bydlisÏteÏ zjistõÂ prostrÏednictvõÂm potvrzenõÂ o domicilu
pro danÏoveÂ uÂcÏely, ktereÂ vydal prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn trÏetõÂ zemeÏ, jõÂzÏ je danaÂ osoba dle vlastnõÂho prohlaÂsÏenõÂ rezi-
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dentem. Pokud takoveÂ potvrzenõÂ nenõÂ prÏedlozÏeno, je za staÂt, v neÏmzÏ maÂ danaÂ osoba bydlisÏteÏ pro danÏoveÂ
uÂcÏely, povazÏovaÂn cÏlenskyÂ staÂt, kteryÂ vydal pas nebo jinyÂ uÂrÏednõÂ doklad.
CÏ laÂ n e k 5
Definice platebnõÂho zprostrÏedkovatele
1. Pro uÂcÏely teÂto Smlouvy se vyÂrazem ¹platebnõÂ zprostrÏedkovatelª rozumõÂ jakyÂkoliv ekonomickyÂ subjekt,
kteryÂ provaÂdõÂ nebo prÏiznaÂvaÂ uÂrokovou platbu prÏõÂmo ve prospeÏch skutecÏneÂho vlastnõÂka bez ohledu na to, zda je
tento subjekt dluzÏnõÂkem, z jehozÏ dluhu uÂroky plynou, nebo subjektem, jenzÏ byl dluzÏnõÂkem nebo skutecÏnyÂm
vlastnõÂkem poveÏrÏen uÂrokovou platbu proveÂst nebo prÏiznat.
2. Pokud je subjekt zrÏõÂzen v zemi smluvnõÂ strany a je mu vyplaÂcen nebo prÏiznaÂn uÂrok ve prospeÏch skutecÏneÂho vlastnõÂka, je tento subjekt v okamzÏiku vyÂplaty cÏi prÏiznaÂnõÂ uÂrokoveÂ platby rovneÏzÏ povazÏovaÂn za platebnõÂho zprostrÏedkovatele. Toto ustanovenõÂ nenõÂ mozÏneÂ pouzÏõÂt, pokud maÂ ekonomickyÂ subjekt provaÂdeÏjõÂcõÂ
vyÂplatu cÏi prÏiznaÂnõÂ uÂrokuÊ duÊvod se na zaÂkladeÏ uÂrÏednõÂho dokladu prÏedlozÏeneÂho druhyÂm z uvedenyÂch subjektuÊ
domnõÂvat, zÏe:
a) se jednaÂ o praÂvnickou osobu, s vyÂjimkou praÂvnickyÂch osob uvedenyÂch v odstavci 5 tohoto cÏlaÂnku, nebo
b) zisky teÂto osoby podleÂhajõÂ zdaneÏnõÂ v souladu s obecnou uÂpravou zdaneÏnõÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti, nebo
c) se jednaÂ o UCITS uznanyÂ podle SmeÏrnice Rady 85/611/EHS nebo rovnocennyÂ subjekt kolektivnõÂho investovaÂnõÂ zrÏõÂzenyÂ na KajmanskyÂch ostrovech.
EkonomickyÂ subjekt zrÏõÂzenyÂ na KajmanskyÂch ostrovech provaÂdeÏjõÂcõÂ vyÂplatu cÏi prÏiznaÂnõÂ uÂrokuÊ subjektu zrÏõÂzeneÂmu ve druheÂ smluvnõÂ straneÏ, kteryÂ je dle tohoto odstavce povazÏovaÂn za platebnõÂho zprostrÏedkovatele, sdeÏlõÂ
jmeÂno a adresu tohoto subjektu a celkovou vyÂsÏi tomuto subjektu vyplacenyÂch cÏi prÏiznanyÂch uÂrokuÊ prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu smluvnõÂ strany, v neÏmzÏ je saÂm zrÏõÂzen, a tento orgaÂn prÏedaÂ informace prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu smluvnõÂ strany,
v neÏmzÏ je zrÏõÂzen subjekt povazÏovanyÂ za platebnõÂho zprostrÏedkovatele podle tohoto odstavce.
3. Subjekt povazÏovanyÂ za platebnõÂho zprostrÏedkovatele podle odstavce 2 tohoto cÏlaÂnku maÂ vsÏak mozÏnost
byÂt pro uÂcÏely teÂto Smlouvy povazÏovaÂn za subjekt kolektivnõÂho investovaÂnõÂ do prÏevoditelnyÂch cennyÂch papõÂruÊ
(UCITS) uvedenyÂ v odstavci 2 põÂsm. c). K vyuzÏitõÂ teÂto mozÏnosti je nutneÂ, aby smluvnõÂ strana, v jejõÂzÏ zemi je
tento subjekt zrÏõÂzen, vydala potvrzenõÂ, ktereÂ pak tento subjekt prÏedlozÏõÂ ekonomickeÂmu subjektu, jenzÏ provaÂdõÂ
vyÂplatu cÏi prÏiznaÂnõÂ uÂrokuÊ. SmluvnõÂ strana vymezõÂ podrobnaÂ pravidla pro uplatneÏnõÂ teÂto mozÏnosti subjekty
zrÏõÂzenyÂmi na sveÂm uÂzemõÂ.
4. Pokud je subjekt povazÏovanyÂ za platebnõÂho zprostrÏedkovatele podle odstavce 2 tohoto cÏlaÂnku i ekonomickyÂ subjekt uvedenyÂ ve stejneÂm odstavci jako subjekt provaÂdeÏjõÂcõÂ vyÂplatu cÏi prÏiznaÂnõÂ uÂrokuÊ zrÏõÂzen ve stejneÂ
zemi smluvnõÂ strany, prÏijme tato smluvnõÂ strana nezbytnaÂ opatrÏenõÂ, aby zajistila, zÏe subjekt jednajõÂcõÂ jako platebnõÂ
zprostrÏedkovatel splnõÂ ustanovenõÂ teÂto Smlouvy.
5. PraÂvnickyÂmi osobami, na ktereÂ se nevztahuje odstavec 2 põÂsm. a) tohoto cÏlaÂnku, jsou:
a) ve Finsku: ¹avoin yhtio (Ay)ª a ¹kommandiittiyhtio (Ky)ª/ ¹oppet bolagª a ¹kommanditbolagª,
b) ve SÏveÂdsku: ¹hadelsbolag (HB)ª a ¹kommanditbolag (KB)ª.
CÏ laÂ n e k 6
Definice uÂrokoveÂ platby
1. Pro uÂcÏely teÂto Smlouvy se termõÂnem ¹uÂrokovaÂ platbaª rozumõÂ:
a) vyplaceneÂ nebo na uÂcÏet prÏipsaneÂ uÂroky, ktereÂ souvisejõÂ s pohledaÂvkami jakeÂhokoliv druhu, at' zajisÏteÏnyÂmi cÏi
nezajisÏteÏnyÂmi zaÂstavnõÂm praÂvem na nemovitosti a majõÂcõÂmi cÏi nemajõÂcõÂmi praÂvo uÂcÏasti na zisku dluzÏnõÂka,
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; penaÂle uklaÂdaneÂ za pozdnõÂ platbu se za
uÂrokovou platbu nepovazÏuje,
b) uÂroky vznikleÂ nebo aktivovaneÂ prÏi prodeji, naÂhradeÏ nebo splacenõÂ pohledaÂvek uvedenyÂch v põÂsmenu a),
c) prÏõÂjmy plynoucõÂ z uÂrokoveÂ platby prÏõÂmo cÏi prostrÏednictvõÂm subjektu uvedeneÂho v cÏl. 5 odst. 2 teÂto Smlouvy
a rozdeÏlovaneÂ:
i) subjektem kolektivnõÂho investovaÂnõÂ do prÏevoditelnyÂch cennyÂch papõÂruÊ (UCITS) povolenyÂm podle
SmeÏrnice Rady ES 85/611/EHS;
ii) rovnocennyÂm subjektem kolektivnõÂho investovaÂnõÂ zrÏõÂzenyÂm na KajmanskyÂch ostrovech;
iii) subjekty, ktereÂ majõÂ praÂvo vyuzÏõÂt mozÏnost uvedenou v cÏl. 5 odst. 3 teÂto Smlouvy;
iv) subjektem kolektivnõÂho investovaÂnõÂ zrÏõÂzenyÂm mimo uÂzemõÂ, na ktereÂ se vztahuje Smlouva o EvropskeÂm
spolecÏenstvõÂ podle cÏlaÂnku 299 teÂto Smlouvy, a mimo uÂzemõÂ KajmanskyÂch ostrovuÊ;
d) realizovaneÂ prÏõÂjmy z prodeje, naÂhrady nebo splacenõÂ akciõÂ cÏi podõÂluÊ v naÂsledujõÂcõÂch podnicõÂch a subjektech,
pokud tyto podniky a subjekty investujõÂ prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo, prostrÏednictvõÂm jinyÂch subjektuÊ kolektivnõÂho
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investovaÂnõÂ nebo subjektuÊ uvedenyÂch nõÂzÏe, võÂce nezÏ 40 % svyÂch aktiv do pohledaÂvek uvedenyÂch v põÂsmenu a):
i) subjektem kolektivnõÂho investovaÂnõÂ do prÏevoditelnyÂch cennyÂch papõÂruÊ (UCITS) povolenyÂm podle
SmeÏrnice 85/611/EHS;
ii) rovnocennyÂm subjektem kolektivnõÂho investovaÂnõÂ zrÏõÂzenyÂm na KajmanskyÂch ostrovech;
iii) subjekty, ktereÂ majõÂ praÂvo vyuzÏõÂt mozÏnost uvedenou v cÏl. 5 odst. 3 teÂto Smlouvy;
iv) subjekty kolektivnõÂho investovaÂnõÂ zrÏõÂzenyÂmi mimo uÂzemõÂ, na ktereÂ se vztahuje Smlouva o EvropskeÂm
spolecÏenstvõÂ podle cÏlaÂnku 299 teÂto Smlouvy, a mimo uÂzemõÂ KajmanskyÂch ostrovuÊ.
SmluvnõÂ strany vsÏak majõÂ mozÏnost zahrnout prÏõÂjmy podle odstavce 1 põÂsm. d) tohoto cÏlaÂnku do definice uÂroku
pouze v rozsahu, v jakeÂm tyto prÏõÂjmy odpovõÂdajõÂ prÏõÂjmuÊm prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo plynoucõÂm z uÂrokovyÂch plateb
ve smyslu odstavce 1 põÂsm. a) a b) tohoto cÏlaÂnku.
2. Pokud jde o odstavec 1 põÂsm. c) a d) tohoto cÏlaÂnku, nemaÂ-li platebnõÂ zprostrÏedkovatel zÏaÂdneÂ informace
o podõÂlu prÏõÂjmuÊ, kteryÂ plyne z uÂrokovyÂch plateb, je za uÂrokovou platbu povazÏovaÂna celkovaÂ vyÂsÏe uÂrokuÊ.
3. Pokud jde o odstavec 1 põÂsm. d) tohoto cÏlaÂnku, nemaÂ-li platebnõÂ zprostrÏedkovatel zÏaÂdneÂ informace
o podõÂlu aktiv investovanyÂch do pohledaÂvek nebo do akciõÂ cÏi podõÂluÊ vymezenyÂch v uvedeneÂm odstavci, je tento
podõÂl povazÏovaÂn za vysÏsÏõÂ nezÏ 40 %. V prÏõÂpadeÏ, zÏe platebnõÂ zprostrÏedkovatel nemuÊzÏe urcÏit vyÂsÏi prÏõÂjmuÊ realizovanyÂch skutecÏnyÂm vlastnõÂkem, maÂ se za to, zÏe prÏõÂjmy odpovõÂdajõÂ vyÂnosuÊm z prodeje, naÂhrady cÏi splacenõÂ akciõÂ
nebo podõÂluÊ.
4. Jsou-li uÂroky definovaneÂ v odstavci 1 tohoto cÏlaÂnku vyplaceny subjektu uvedeneÂmu v cÏlaÂnku 5 odst. 2
teÂto Smlouvy nebo prÏipsaÂny na jeho uÂcÏet a tento subjekt nemaÂ praÂvo vyuzÏõÂt mozÏnosti podle cÏl. 5 odst. 3 teÂto
Smlouvy, jsou tyto uÂroky povazÏovaÂny za uÂrokovou platbu provedenou uvedenyÂm subjektem.
5. Pokud jde o odstavec 1 põÂsm. b) a d) tohoto cÏlaÂnku, smluvnõÂ strana maÂ mozÏnost pozÏadovat od platebnõÂch
zprostrÏedkovateluÊ na sveÂm uÂzemõÂ, aby uÂroky za cÏasoveÂ obdobõÂ ne delsÏõÂ nezÏ jeden rok prÏepocÏetli na rocÏnõÂ zaÂklad,
a takto prÏepocÏteneÂ uÂroky maÂ mozÏnost povazÏovat za uÂrokovou platbu i v prÏõÂpadeÏ, zÏe beÏhem tohoto obdobõÂ
nedojde k zÏaÂdneÂmu prodeji, splacenõÂ, ani k zÏaÂdneÂ naÂhradeÏ.
6. OdchylneÏ od odstavce 1 põÂsm. c) a d) tohoto cÏlaÂnku maÂ smluvnõÂ strana mozÏnost vyloucÏit z definice
uÂrokoveÂ platby vsÏechny prÏõÂjmy podle uvedenyÂch ustanovenõÂ u podnikuÊ cÏi subjektuÊ zrÏõÂzenyÂch na sveÂm uÂzemõÂ,
pokud investice teÏchto subjektuÊ do pohledaÂvek podle odstavce 1 põÂsm. a) tohoto cÏlaÂnku neprÏevyÂsÏõÂ 15 % aktiv
teÏchto subjektuÊ. PodobneÏ maÂ smluvnõÂ strana odchylneÏ od odstavce 4 tohoto cÏlaÂnku mozÏnost vyloucÏit z definice
uÂrokoveÂ platby v odstavci 1 tohoto cÏlaÂnku uÂroky vyplaceneÂ cÏi prÏipsaneÂ na uÂcÏet subjektu uvedeneÂmu v cÏl. 5
odst. 2 teÂto Smlouvy, kteryÂ nemaÂ praÂvo vyuzÏõÂt mozÏnosti dle cÏl. 5 odst. 3 teÂto Smlouvy a je zrÏõÂzen na jejõÂm uÂzemõÂ,
pokud investice takoveÂho subjektu do pohledaÂvek podle odstavce 1 põÂsm. a) tohoto cÏlaÂnku neprÏesaÂhnou 15 %
jeho aktiv.
UplatneÏnõÂ teÂto mozÏnosti smluvnõÂ stranou je zaÂvazneÂ pro druhou smluvnõÂ stranu.
7. PodõÂl uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. d) tohoto cÏlaÂnku a v odstavci 3 tohoto cÏlaÂnku bude od 1. ledna 2011
cÏinit 25 %.
8. PodõÂl uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. d) tohoto cÏlaÂnku a v odstavci 6 tohoto cÏlaÂnku se stanovõÂ na zaÂkladeÏ
investicÏnõÂ politiky vymezeneÂ ve statutu fondu cÏi v zaklaÂdacõÂch dokumentech teÏchto podnikuÊ cÏi subjektuÊ; v prÏõÂpadeÏ neexistence teÏchto uÂdajuÊ se tento podõÂl stanovõÂ na zaÂkladeÏ skutecÏneÂho slozÏenõÂ aktiv teÏchto podnikuÊ cÏi
subjektuÊ.
CÏ laÂ n e k 7
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ pro prÏevoditelneÂ dluhoveÂ cenneÂ papõÂry
1. BeÏhem prÏechodneÂho obdobõÂ podle cÏlaÂnku 10 odst. 2 SmeÏrnice, avsÏak nejpozdeÏji do 31. prosince 2010,
nebudou domaÂcõÂ ani mezinaÂrodnõÂ dluhopisy ani jineÂ prÏevoditelneÂ dluhoveÂ cenneÂ papõÂry, ktereÂ byly poprveÂ
emitovaÂny prÏed 1. brÏeznem 2001 nebo u kteryÂch byl puÊvodnõÂ prospekt schvaÂlen prÏed tõÂmto datem prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny ve smyslu SmeÏrnice Rady 80/390/EHS nebo prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny trÏetõÂch zemõÂ, povazÏovaÂny za pohledaÂvky
ve smyslu cÏl. 6 odst. 1 põÂsm. a) teÂto Smlouvy, pokud 1. brÏezna 2002 nebo pozdeÏji nedojde k zÏaÂdneÂ dalsÏõÂ emisi
teÏchto prÏevoditelnyÂch dluhovyÂch cennyÂch papõÂruÊ. Pokud vsÏak bude prÏechodneÂ obdobõÂ podle cÏlaÂnku 10 trvat i po
31. prosinci 2010, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ tohoto cÏlaÂnku pouze ve vztahu k prÏevoditelnyÂm dluhovyÂm cennyÂm
papõÂruÊm:
± ktereÂ obsahujõÂ dolozÏku ¹gross-upª nebo dolozÏku prÏedcÏasneÂho splacenõÂ a
± u kteryÂch je platebnõÂ zprostrÏedkovatel zrÏõÂzen v zemi smluvnõÂ strany uplatnÏujõÂcõÂ sraÂzÏkovou danÏ a provaÂdõÂ nebo
prÏiznaÂvaÂ uÂrokovou platbu prÏõÂmo ve prospeÏch skutecÏneÂho vlastnõÂka, kteryÂ je rezidentem druheÂ smluvnõÂ strany.
Pokud dojde 1. brÏezna 2002 nebo pozdeÏji k dalsÏõÂ emisi neÏktereÂho z vyÂsÏe uvedenyÂch prÏevoditelnyÂch cennyÂch
papõÂruÊ vydaneÂho vlaÂdou cÏi obdobnyÂm subjektem jednajõÂcõÂm jako orgaÂn verÏejneÂ moci nebo subjektem, jehozÏ
uÂloha je uznaÂna mezinaÂrodnõÂ smlouvou, prÏicÏemzÏ tyto subjekty jsou uvedeny v prÏõÂloze k teÂto SmlouveÏ, je celaÂ
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emise takoveÂho cenneÂho papõÂru sklaÂdajõÂcõÂ se z puÊvodnõÂ emise a ze vsÏech emisõÂ pozdeÏjsÏõÂch povazÏovaÂna za
pohledaÂvku ve smyslu cÏl. 6 odst. 1 põÂsm. a) teÂto Smlouvy.
Pokud dojde 1. brÏezna 2002 nebo pozdeÏji k dalsÏõÂ emisi vyÂsÏe uvedeneÂho prÏevoditelneÂho cenneÂho papõÂru vydaneÂho
jinyÂm emitentem neuvedenyÂm ve druheÂm pododstavci, povazÏuje se tato dalsÏõÂ emise za pohledaÂvku ve smyslu cÏl. 6
odst. 1 põÂsm. a) teÂto Smlouvy.
2. ZÏaÂdnaÂ ze skutecÏnostõÂ uvedenyÂch v tomto cÏlaÂnku nebraÂnõÂ smluvnõÂm stranaÂm ve zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z prÏevoditelnyÂch dluhovyÂch cennyÂch papõÂruÊ uvedenyÂch v odstavci 1, v souladu s jejich vnitrostaÂtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.
CÏ laÂ n e k 8
Ï esÏenõÂ prÏõÂpaduÊ vzaÂjemnou dohodou
R
Pokud vzniknou mezi stranami obtõÂzÏe nebo pochybnosti tyÂkajõÂcõÂ se provaÂdeÏnõÂ nebo vyÂkladu teÂto Smlouvy,
smluvnõÂ strany vyvinou nejvysÏsÏõÂ mozÏneÂ uÂsilõÂ, aby vyrÏesÏily tuto zaÂlezÏitost vzaÂjemnou dohodou.
CÏ laÂ n e k 9
DuÊveÏrnost informacõÂ
1. VsÏechny informace, ktereÂ byly poskytnuty a zõÂskaÂny prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny smluvnõÂ strany, jsou duÊveÏrneÂ.
2. Informace, ktereÂ byly poskytnuty prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu smluvnõÂ strany nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro jakyÂkoli
jinyÂ uÂcÏel nezÏ pro uÂcÏely prÏõÂmeÂho zdaneÏnõÂ, anizÏ by k tomu dala druhaÂ smluvnõÂ strana põÂsemnyÂ souhlas.
3. PoskytnuteÂ informace se sdeÏlõÂ pouze prÏõÂslusÏnyÂm osobaÂm nebo orgaÂnuÊm za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho zdaneÏnõÂ
a budou pouzÏity teÏmito osobami nebo orgaÂny pouze pro tyto uÂcÏely nebo pro uÂcÏely dohledu, vcÏetneÏ rozhodnutõÂ
o odvolaÂnõÂ. Pro tyto uÂcÏely mohou byÂt informace zverÏejneÏny ve verÏejneÂm soudnõÂm rÏõÂzenõÂ.
4. MaÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn smluvnõÂ strany za to, zÏe informace, ktereÂ obdrzÏel od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu druheÂ
smluvnõÂ strany, mohou byÂt uzÏitecÏneÂ pro prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, muÊzÏe je prÏedat tomuto prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu, kteryÂ tuto informaci poskytl.
CÏ l aÂ ne k 1 0
Vstup v platnost
Tato Smlouva nabude praÂvnõÂ uÂcÏinnosti trÏicaÂtyÂm dnem od poslednõÂho data, kdy si prÏõÂslusÏneÂ vlaÂdy vzaÂjemneÏ
põÂsemneÏ oznaÂmõÂ, zÏe uÂstavneÏ pozÏadovaneÂ formality v jejich prÏõÂslusÏnyÂch staÂtech byly splneÏny a zÏe jejõÂ ustanovenõÂ
nabudou uÂcÏinnosti ode dne, kdy je SmeÏrnice platnaÂ podle jejõÂho cÏlaÂnku 17, odstavcuÊ 2 a 3.
CÏ l aÂ ne k 1 1
VypoveÏzenõÂ
1. Tato Smlouva zuÊstane v platnosti do vypoveÏzenõÂ kteroukoli smluvnõÂ stranou.
2. KteraÂkoli smluvnõÂ strana muÊzÏe vypoveÏdeÏt tuto Smlouvu tõÂm, zÏe põÂsemneÏ oznaÂmõÂ vypoveÏzenõÂ druheÂ
smluvnõÂ straneÏ a v tomto oznaÂmenõÂ uvede okolnosti, ktereÂ k neÏmu vedly. V tomto prÏõÂpadeÏ aplikace teÂto Smlouvy
koncÏõÂ po uplynutõÂ 12 meÏsõÂcuÊ od dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 1 2
ProvaÂdeÏnõÂ a pozastavenõÂ provaÂdeÏnõÂ
1. ProvaÂdeÏnõÂ teÂto Smlouvy je zaÂvisleÂ na prÏijetõÂ a provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ jsou v souladu nebo rovnocennaÂ
teÏm, kteraÂ jsou uvedena ve SmeÏrnici nebo v teÂto SmlouveÏ a kteraÂ stanovõÂ stejnaÂ data provaÂdeÏnõÂ vsÏemi cÏlenskyÂmi
staÂty EvropskeÂ unie, SpojenyÂmi staÂty americkyÂmi, SÏvyÂcarskem, Andorrou, LichtensÏtejnskem, Monakem a San
Marinem a vsÏemi prÏõÂslusÏnyÂmi zaÂvislyÂmi a prÏidruzÏenyÂmi uÂzemõÂmi cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ.
2. S vyÂjimkou rÏesÏenõÂ prÏõÂpaduÊ vzaÂjemnou dohodou stanoveneÂho v cÏlaÂnku 8 teÂto Smlouvy, provaÂdeÏnõÂ teÂto
Smlouvy nebo jejõÂch cÏaÂstõÂ muÊzÏe byÂt pozastaveno jakoukoliv smluvnõÂ stranou s okamzÏitou uÂcÏinnostõÂ, a to oznaÂmenõÂm druheÂ smluvnõÂ straneÏ s uvedenõÂm okolnostõÂ, ktereÂ vedly k takoveÂmu oznaÂmenõÂ, v prÏõÂpadeÏ, zÏe bylo
pozastaveno provaÂdeÏnõÂ SmeÏrnice, bud' prÏechodneÏ nebo trvale podle praÂva EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ nebo v prÏõÂpadeÏ, zÏe cÏlenskyÂ staÂt pozastavõÂ provaÂdeÏnõÂ jeho provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. ProvaÂdeÏnõÂ teÂto Smlouvy se musõÂ
obnovit, jakmile prÏestanou platit okolnosti, ktereÂ vedly k jejõÂmu pozastavenõÂ.
3. S vyÂjimkou rÏesÏenõÂ prÏõÂpaduÊ vzaÂjemnou dohodou stanoveneÂho v cÏlaÂnku 8 teÂto Smlouvy, provaÂdeÏnõÂ teÂto
Smlouvy nebo jejõÂch cÏaÂstõÂ muÊzÏe byÂt pozastaveno jakoukoliv smluvnõÂ stranou, a to oznaÂmenõÂm druheÂ smluvnõÂ
straneÏ s uvedenõÂm okolnostõÂ, ktereÂ vedly k takoveÂmu oznaÂmenõÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe jedna ze trÏetõÂch zemõÂ nebo uÂzemõÂ
uvedenyÂch v odstavci 1 prÏestane provaÂdeÏt opatrÏenõÂ uvedenaÂ v tomto odstavci. PozastavenõÂ provaÂdeÏnõÂ se uskutecÏnõÂ
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nejdrÏõÂve po dvou meÏsõÂcõÂch od oznaÂmenõÂ. ProvaÂdeÏnõÂ teÂto Smlouvy se musõÂ obnovit, jakmile jsou opatrÏenõÂ dotycÏnou trÏetõÂ stranou nebo uÂzemõÂm znovu provedena.
CÏ l aÂ ne k 1 3
KompetentnõÂ orgaÂny
Pro uÂcÏely teÂto Smlouvy se termõÂnem ¹prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂnª rozumõÂ ¹Financial Secretaryª, pokud jde o KajmanskeÂ ostrovy, a ¹Ministerstvo financõÂª, pokud jde o CÏeskou republiku.
CÏ l aÂ ne k 1 4
Transpozice
SmluvnõÂ staÂty do 1. ledna 2005 prÏijmou a zverÏejnõÂ zaÂkony, narÏõÂzenõÂ a spraÂvnõÂ prÏedpisy nezbytneÂ pro naplneÏnõÂ
teÂto Smlouvy.
SepsaÂno v jazyce cÏeskeÂm a jazyce anglickeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.
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A. Dopis od vlaÂdy CÏeskeÂ republiky
VaÂzÏenyÂ pane,
odvolaÂvaÂme se na naÂsÏ dopis ze dne 22. 10. 2004, kteryÂm byl stanoven naÂsÏ vzaÂjemnyÂ souhlas o provaÂdeÏnõÂ
ustanovenõÂ obsazÏenyÂch ve ¹SmlouveÏ o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂspor mezi CÏeskou republikou a KajmanskyÂmi
ostrovyª.
SdeÏlujeme VaÂm skutecÏnost, zÏe vnitrÏnõÂ praÂvnõÂ procedury pro ratifikaci Smlouvy nebudou pravdeÏpodobneÏ dokoncÏeny k datu uÂcÏinnosti a provaÂdeÏnõÂ, ktereÂ je stanoveno na 1. 7. 2005.
Do ukoncÏenõÂ vnitrÏnõÂch postupuÊ a vstupu ¹Smlouvy o zdaneÏnõÂ prÏõÂjmuÊ z uÂsporª v platnost navrhuji, aby CÏeskaÂ
republika a KajmanskeÂ ostrovy provaÂdeÏly tuto Smlouvu prÏedbeÏzÏneÏ od data provaÂdeÏnõÂ SmeÏrnice Rady 2003/48/
/ES ze dne 3. cÏervna 2003 (s ohledem na RozhodnutõÂ Rady EU 2004/587/ES z 19. cÏervence 2004), o zdaneÏnõÂ
prÏõÂjmuÊ z uÂspor ve formeÏ uÂrokovyÂch plateb, azÏ do doby, kdy nabude uvedenaÂ Smlouva uÂcÏinnosti.
PoznamenaÂvaÂme, zÏe Smlouva vyÂslovneÏ nestanovõÂ ani vyÂslovneÏ neomezuje prÏedbeÏzÏneÂ provaÂdeÏnõÂ dohodnutyÂch
opatrÏenõÂ Smluv o zdanÏovaÂnõÂ uÂspor.
K vyÂsÏe uvedeneÂmu bychom VaÂs pozÏaÂdali o potvrzenõÂ, zÏe nemaÂte zÏaÂdneÂ naÂmitky proti takoveÂmuto prÏedbeÏzÏneÂmu
provaÂdeÏnõÂ a zÏe dohodnutaÂ opatrÏenõÂ nejsou pro VaÂs prÏekaÂzÏkou pro samotnou aplikaci od 1. 7. 2005.
PrÏijmeÏte prosõÂm, vaÂzÏenyÂ pane, ujisÏteÏnõÂ nasÏeho nejvysÏsÏõÂho uznaÂnõÂ.
Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky

DaÂno v Praze ve trojõÂm vyhotovenõÂ, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce.
Dne 7. 6. 2005
Mgr. Bohuslav Sobotka,
1. mõÂstoprÏedseda vlaÂdy a minister financõÂ
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