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____________________________________________________________ 
Systém ASPI - stav k 10.11.2013 do �ástky 139/2013 Sb. a 47/2013 Sb.m.s. 
278/1997 Sb. - Smlouva o zamezení dvojího zdan�ní s Ruskem - poslední stav textu  

278/1997 Sb.  

SD�LENÍ 

Ministerstva zahrani�ních v�cí  

Zm�na: 56/2009 Sb.m.s.  
  
 Ministerstvo zahrani�ních v�cí sd�luje, že dne 17. listopadu 1995 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou �eské 
republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdan�ní a zabrán�ní da�ovému úniku v oboru daní z p�íjmu a z majetku.  

 Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament �eské republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifika�ní listiny byly 
vym�n�ny v Moskv� dne 18. �ervence 1997.  

 Smlouva vstoupila v platnost na základ� svého �lánku 28 odst. 2 dnem 18. �ervence 1997.  

�eské zn�ní Smlouvy se vyhlašuje sou�asn�. Do anglického zn�ní Smlouvy, jež je pro její výklad rozhodné, lze 
nahlédnout na Ministerstvu zahrani�ních v�cí a Ministerstvu financí.  

SMLOUVA 

mezi vládou �eské republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdan�ní a zabrán�ní da�ovému úniku v oboru 
daní z p�íjmu a z majetku  

 Vláda �eské republiky a vláda Ruské federace,  
 p�ejíce si uzav�ít smlouvu o zamezení dvojího zdan�ní a zabrán�ní da�ovému úniku v oboru daní z p�íjmu a z majetku,  
 se dohodly takto:  
  

�l.1 

Osoby, na které se Smlouva vztahuje  

 Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydlišt� �i sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).  
  

�l.2 
Dan�, na které se Smlouva vztahuje  

 1. Tato smlouva se vztahuje na dan� z p�íjmu a z majetku, ukládané jménem každého ze smluvních stát� nebo jeho 
nižších správních útvar� nebo místních ú�ad�, a� je zp�sob vybírání jakýkoli.  
  
 2. Za dan� z p�íjmu a z majetku se považují všechny dan� vybírané z celkového p�íjmu, z celkového majetku nebo z 
�ástí p�íjmu nebo majetku v�etn� daní ze zisk� ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku a rovn�ž daní z p�ír�stku majetku.  
  
 3. Sou�asné dan�, na které se Smlouva vztahuje, jsou:  
  
a) v �eské republice:  
(i) da� z p�íjm� fyzických osob;  
(ii) da� z p�íjm� právnických osob;  
(iii) da� z nemovitostí;  
(dále nazývané "�eská da�").  
  
b) v Ruské federaci:  
(i) da� z p�íjm� fyzických osob;  
(ii) da� ze zisk� podnik� a organizací;  
(iii) da� z majetku fyzických osob;  
(iv) da� z majetku podnik� a organizací;  
(dále nazývané "ruská da�").  
  
 4. Tato smlouva se bude rovn�ž vztahovat na jakékoliv dan� stejného nebo v zásad� podobného druhu, které budou 
ukládány po podpisu této smlouvy vedle nebo místo sou�asných daní. P�íslušné ú�ady smluvních stát� si vzájemn� sd�lí veškeré 
podstatné zm�ny, které budou provedeny v jejich p�íslušných da�ových zákonech.  
  

�l.3 
Všeobecné definice  
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 1. Pro ú�ely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:  
  
a) výraz "�eská republika" ozna�uje území �eské republiky, na kterém mohou být podle �eských právních p�edpis� a v souladu s 
mezinárodním právem vykonávána svrchovaná práva �eské republiky;  
  
b) výraz "Ruská federace (Rusko)", je-li použit v geografickém smyslu, ozna�uje její území, v�etn� vnit�ních vod a výsostných 
mo�í, vzdušného prostoru nad nimi a rovn�ž výlu�nou ekonomickou zónu a pevninský prah, kde Ruská federace vykonává v 
souladu s federálním a mezinárodním právem svrchovaná práva a jurisdikci;  
  
c) výrazy "jeden smluvní stát" a "druhý smluvní stát" ozna�ují podle souvislosti �eskou republiku nebo Rusko;  
  
d) výraz "osoba" zahrnuje fyzickou osobu, spole�nost a všechna jiná sdružení osob;  
  
e) výraz "spole�nost" ozna�uje jakoukoliv právnickou osobu nebo nositele práv, považovaného pro ú�ely zdan�ní za právnickou 
osobu;  
  
f) výrazy "podnik jednoho smluvního státu" a "podnik druhého smluvního státu" ozna�ují podnik provozovaný rezidentem 
jednoho smluvního státu a podnik provozovaný rezidentem druhého smluvního státu;  
  
g) výraz "státní p�íslušník" ozna�uje:  
(i) každou fyzickou osobu, která je státním ob�anem n�kterého smluvního státu;  
(ii) každou právnickou osobu, osobní spole�nost nebo sdružení z�ízené podle práva platného v n�kterém smluvním stát�;  
  
h) výraz „mezinárodní doprava“ ozna�uje jakoukoli dopravu lodí, �lunem nebo letadlem provozovanou rezidentem jednoho 
smluvního státu, vyjma p�ípad�, kdy jsou lo�, �lun nebo letadlo provozovány pouze mezi místy v druhém smluvním stát�;  
  
i) výraz "p�íslušný ú�ad" ozna�uje:  
(i) v p�ípad� �eské republiky ministra financí nebo jeho zmocn�ného zástupce;  
(ii) v p�ípad� Ruské federace ministerstvo financí nebo jeho zmocn�ného zástupce.  
  
 2. Pokud jde o uplatn�ní smlouvy smluvním státem, bude mít každý výraz, který v ní není definován, takový význam, 
jenž mu náleží podle práva tohoto státu, které upravuje dan�, na n�ž se Smlouva vztahuje, pokud souvislost nevyžaduje odlišný 
výklad.  
  

�l.4 
Rezident 

  
 1. Pro ú�ely této smlouvy výraz "rezident jednoho smluvního státu" ozna�uje každou osobu, která je podle práva tohoto 
státu podrobena v tomto stát� zdan�ní z d�vodu svého bydlišt�, stálého pobytu, místa vedení, místa registrace nebo jakéhokoliv 
jiného podobného kritéria. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdan�ní v tomto stát� pouze z d�vod�
p�íjmu ze zdroj� v tomto stát� nebo majetku v tomto stát� umíst�ného.  
  
 2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem v obou smluvních státech, bude její postavení 
ur�eno následujícím zp�sobem:  
  
a) bude považována za rezidenta v tom stát�, ve kterém má stálý byt; jestliže má stálý byt v obou státech, bude považována za 
rezidenta v tom stát�, ke kterému má užší osobní a hospodá�ské vztahy (st�edisko životních zájm�);  
  
b) jestliže nem�že být ur�eno, ve kterém stát� má tato osoba st�edisko svých životních zájm� nebo jestliže nemá stálý byt v 
žádném stát�, bude považována za rezidenta v tom stát�, ve kterém se obvykle zdržuje;  
  
c) jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou státech nebo v žádném z nich, bude považována za rezidenta v tom stát�, jehož je 
státním p�íslušníkem;  
  
d) jestliže je tato osoba státním p�íslušníkem obou stát� nebo žádného z nich, upraví p�íslušné ú�ady smluvních stát� tuto otázku 
vzájemnou dohodou.  
  
 3. Jestliže osoba, jiná než osoba fyzická, je podle ustanovení odstavce 1 rezidentem v obou smluvních státech, bude 
považována za rezidenta v tom stát�, v n�mž se nachází místo jejího skute�ného vedení.  
  

�l.5 
Stálá provozovna  

 1. Pro ú�ely této smlouvy výraz "stálá provozovna" ozna�uje trvalé za�ízení pro podnikání, ve kterém podnik vykonává 
zcela nebo z�ásti svoji �innost.  
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 2. Výraz "stálá provozovna" zahrnuje obzvlášt�:  
  
a) místo vedení;  
  
b) závod;  
  
c) kancelá�;  
  
d) továrnu;  
  
e) dílnu; a  
  
f) d�l, nalezišt� nafty nebo plynu, lom nebo jakékoliv jiné místo, kde se t�ží p�írodní zdroje.  
  
 3. Výraz „stálá provozovna“ rovn�ž zahrnuje:  
  
a) staveništ� nebo stavební, montážní nebo instala�ní projekt nebo dozor s tím spojený, avšak pouze pokud takové staveništ�, 
projekt nebo dozor trvá déle než dvanáct m�síc�;  
  
b) poskytování služeb, v�etn� poradenských nebo manažerských služeb, podnikem jednoho smluvního státu prost�ednictvím 
zam�stnanc� nebo jiných pracovník� najatých podnikem pro tento ú�el, avšak pouze pokud �innosti takového charakteru trvají 
na území druhého smluvního státu po jedno nebo více období p�esahující v úhrnu šest m�síc� v jakémkoliv dvanáctim�sí�ním 
období.  
  
 4. Bez ohledu na p�edcházející ustanovení tohoto �lánku se p�edpokládá, že výraz "stálá provozovna" nezahrnuje: 
  
a) za�ízení, které se využívá pouze za ú�elem uskladn�ní, vystavení nebo dodání zboží pat�ícího podniku;  
  
b) zásobu zboží pat�ícího podniku, která se udržuje pouze za ú�elem uskladn�ní, vystavení nebo dodání;  
  
c) zásobu zboží pat�ícího podniku, která se udržuje pouze za ú�elem zpracování jiným podnikem;  
  
d) trvalé za�ízení pro podnikání, které se udržuje pouze za ú�elem nákupu zboží nebo shromaž�ování informací pro podnik;  
  
e) trvalé za�ízení pro podnikání, které se udržuje pouze za ú�elem provád�ní dalších �inností, které mají pro podnik p�ípravný 
nebo pomocný charakter (reklama, poskytování informací, v�decký výzkum nebo podobné �innosti);  
  
f) trvalé za�ízení pro podnikání, které se udržuje pouze k výkonu jakéhokoliv spojení �inností uvedených v písmenech a) až e), 
pokud celková �innost trvalého za�ízení pro podnikání, vyplývající z tohoto spojení, má p�ípravný nebo pomocný charakter.  
  
 5. Jestliže, bez ohledu na ustanovení odstavc� 1 a 2, osoba - jiná než nezávislý zástupce, na kterého se vztahuje 
odstavec 6 - jedná ve smluvním stát� na ú�et podniku a má a obvykle vykonává oprávn�ní uzavírat smlouvy jménem podniku, 
má se za to, že tento podnik má stálou provozovnu v tomto stát� ve vztahu ke všem �innostem, které tato osoba provádí pro 
podnik, pokud �innosti této osoby nejsou omezeny na �innosti uvedené v odstavci 4, které, pokud by byly vykonávány 
prost�ednictvím trvalého za�ízení pro podnikání, by nezakládaly z tohoto trvalého za�ízení pro podnikání stálou provozovnu 
podle ustanovení tohoto odstavce.  
  
 6. Nemá se za to, že podnik jednoho smluvního státu má stálou provozovnu v druhém smluvním stát� jenom proto, že v 
tomto druhém stát� vykonává svoji �innost prost�ednictvím maklé�e, generálního komisioná�e nebo jakéhokoliv jiného 
nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají v rámci své �ádné �innosti.  
  
 7. Skute�nost, že spole�nost, která je rezidentem v jednom smluvním stát�, ovládá spole�nost nebo je ovládána 
spole�ností, která je rezidentem v druhém smluvním stát� nebo která vykonává svoji �innost v tomto druhém stát� (a�
prost�ednictvím stálé provozovny nebo jinak), neu�iní sama o sob� z kterékoli této spole�nosti stálou provozovnu druhé 
spole�nosti.  
  

�l.6 
P�íjmy z nemovitého majetku  

 1. P�íjmy, které pobírá rezident jednoho smluvního státu z nemovitého majetku (v�etn� p�íjm� ze zem�d�lství a 
lesnictví) umíst�ného ve druhém smluvním stát�, mohou být zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 2. Výraz "nemovitý majetek" má takový význam, jaký má podle zákon� smluvního státu, v n�mž je tento majetek 
umíst�n. Výraz zahrnuje v každém p�ípad� p�íslušenství nemovitého majetku, živý a mrtvý inventá� užívaný v zem�d�lství a 
lesnictví, práva, pro která platí ustanovení ob�anského práva vztahující se na pozemky, právo požívání nemovitého majetku a 
práva na prom�nlivé nebo pevné platby za t�žení nebo za p�ivolení k t�žení nerostných ložisek, pramen� a jiných p�írodních 
zdroj�. Lod�, �luny a letadla se nepovažují za nemovitý majetek.  
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 3. Ustanovení odstavce 1 platí pro p�íjmy plynoucí z p�ímého užívání, nájmu nebo každého jiného zp�sobu užívání 
nemovitého majetku.  
  
 4. Ustanovení odstavc� 1 a 3 platí rovn�ž pro p�íjmy z nemovitého majetku podniku a pro p�íjmy z nemovitého 
majetku užívaného k výkonu nezávislého povolání.  
  

�l.7 
Zisky podnik�  

 1. Zisky podniku jednoho smluvního státu podléhají zdan�ní jen v tomto stát�, pokud podnik nevykonává svoji �innost 
v druhém smluvním stát� prost�ednictvím stálé provozovny, která je tam umíst�na. Jestliže podnik vykonává svoji �innost tímto 
zp�sobem, mohou být zisky podniku zdan�ny v tomto druhém stát�, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze p�i�ítat této 
stálé provozovn�.  
  
 2. Jestliže podnik jednoho smluvního státu vykonává svoji �innost v druhém smluvním stát� prost�ednictvím stálé 
provozovny, která je tam umíst�na, p�isuzují se s výhradou ustanovení odstavce 3 v každém smluvním stát� této stálé provozovn�
zisky, které by byla mohla docílit, kdyby byla jako samostatný podnik vykonávala stejné nebo obdobné �innosti za stejných nebo 
obdobných podmínek a byla zcela nezávislá ve styku s podnikem, jehož je stálou provozovnou.  
  
 3. P�i stanovení zisk� stálé provozovny se povoluje ode�íst náklady vynaložené pro ú�ely této stálé provozovny, v�etn�
výloh vedení a všeobecných správních výloh takto vynaložených, a� vznikly ve stát�, v n�mž je tato stálá provozovna umíst�na, 
�i jinde.  
  
 4. Jestliže je v n�kterém smluvním stát� obvyklé stanovit zisky, které mají být p�i�teny stálé provozovn�, na základ�
rozd�lení celkových zisk� podniku jeho r�zným �ástem, nic v odstavci 2 nevylu�uje, aby tento smluvní stát stanovil zisky, jež 
mají být zdan�ny, tímto obvyklým rozd�lením; použitý zp�sob rozd�lení zisk� musí být však takový, aby výsledek byl v souladu 
se zásadami stanovenými v tomto �lánku.  
  
 5. Stálé provozovn� se nep�i�tou žádné zisky na základ� skute�nosti, že pouze nakupovala zboží pro podnik.  
  
 6. Zisky, které se mají p�i�íst stálé provozovn�, se pro ú�ely p�edchozích odstavc� stanoví každý rok stejným 
zp�sobem, pokud neexistují dostate�né d�vody pro jiný postup.  
  
 7. Jestliže zisky zahrnují �ásti p�íjmu, o nichž se pojednává odd�len� v jiných �láncích této smlouvy, nebudou 
ustanovení on�ch �lánk� dot�ena ustanoveními tohoto �lánku.  
  

�l.8 
P�íjmy z lodní a letecké dopravy  

 1. P�íjmy pobírané rezidentem jednoho smluvního státu z provozování lodí, �lun� nebo letadel v mezinárodní doprav�
podléhají zdan�ní pouze v tomto stát�.  
  
 2. Ustanovení odstavce 1 platí také pro zisky plynoucí z ú�asti na poolu, spole�ném provozu nebo mezinárodní 
provozní organizaci.  
  

�l.9 
Sdružené podniky  

 Jestliže  
  
a) se podnik jednoho smluvního státu podílí p�ímo nebo nep�ímo na �ízení, kontrole nebo jm�ní podniku druhého smluvního 
státu, nebo  
  
b) tytéž osoby se p�ímo nebo nep�ímo podílejí na �ízení, kontrole nebo jm�ní podniku jednoho smluvního státu i podniku druhého 
smluvního státu,  
a jestliže v t�chto p�ípadech jsou oba podniky ve svých obchodních nebo finan�ních vztazích vázány podmínkami, které dohodly 
nebo jim byly uloženy a které se liší od podmínek, které by byly sjednány mezi podniky nezávislými, mohou jakékoliv zisky, 
které by, nebýt t�chto podmínek, byly docíleny jedním z podnik�, ale vzhledem k t�mto podmínkám docíleny nebyly, být 
zahrnuty do zisk� tohoto podniku a následn� zdan�ny.  
  

�l.10 
Dividendy 

  
 1. Dividendy vyplácené spole�ností, která je rezidentem jednoho smluvního státu, rezidentu druhého smluvního státu, 
mohou být zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 2. Tyto dividendy však mohou být rovn�ž zdan�ny ve smluvním stát�, jehož je spole�nost, která je vyplácí, rezidentem, 
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a to podle právních p�edpis� tohoto státu, avšak jestliže skute�ný vlastník dividend je rezidentem druhého smluvního státu, da�
takto uložená nep�esáhne 10 procent hrubé �ástky dividend.  
 P�íslušné ú�ady smluvních stát� upraví vzájemnou dohodou zp�sob aplikace tohoto omezení.  
 Tento odstavec se nedotýká zdan�ní zisk� spole�nosti, ze kterých jsou dividendy vypláceny.  
  
 3. Výraz „dividendy“ použitý v tomto �lánku ozna�uje p�íjmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek, s 
podílem na zisku, jakož i jiné p�íjmy, které jsou podrobeny stejnému da�ovému režimu jako p�íjmy z akcií podle da�ových 
zákon� státu, jehož je spole�nost, která provádí platbu, rezidentem.  
  
 4. Ustanovení odstavc� 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skute�ný vlastník dividend, který je rezidentem v jednom smluvním 
stát�, vykonává v druhém smluvním stát�, v n�mž je rezidentem spole�nost vyplácející dividendy, pr�myslovou nebo obchodní 
�innost prost�ednictvím stálé provozovny, která je tam umíst�na, nebo vykonává v tomto druhém stát� nezávislé povolání 
prost�ednictvím stálé základny tam umíst�né, a jestliže ú�ast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skute�n� váže k této stálé 
provozovn� nebo stálé základn�. V takovém p�ípad� se použijí ustanovení �lánku 7 nebo �lánku 14 podle toho, o jaký p�ípad jde.  
  
 5. Jestliže spole�nost, která je rezidentem v jednom smluvním stát�, dosahuje zisky nebo p�íjmy z druhého smluvního 
státu, nem�že tento druhý stát zdanit dividendy vyplácené spole�ností, ledaže tyto dividendy jsou vypláceny rezidentu tohoto 
druhého státu nebo že ú�ast, pro kterou se dividendy vyplácejí, se skute�n� váže ke stálé provozovn� nebo stálé základn�, která je 
umíst�na v tomto druhém stát�, ani podrobit nerozd�lené zisky spole�nosti dani z nerozd�lených zisk� spole�nosti, i když 
vyplácené dividendy nebo nerozd�lené zisky poz�stávají zcela nebo z�ásti ze zisk� nebo z p�íjm� majících zdroj v tomto druhém 
stát�.  
  

�l.11 
Úroky 

  
 1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním stát� a skute�n� vlastn�né rezidentem druhého smluvního státu podléhají 
zdan�ní jen v tomto druhém stát�.  
  
 2. Výraz "úroky" použitý v tomto �lánku ozna�uje p�íjmy z pohledávek jakéhokoliv druhu, a� zajišt�ných �i 
nezajišt�ných zástavním právem na nemovitosti nebo majících �i nemajících právo ú�asti na zisku dlužníka a obzvlášt� p�íjmy z 
vládních cenných papír� a p�íjmy z obligací nebo dluhopis� v�etn� prémií a výher spojených s t�mito cennými papíry, 
obligacemi nebo dluhopisy. Výraz „úroky“ nezahrnuje žádnou �ást p�íjmu, která je považována za dividendu podle ustanovení 
�lánku 10 odstavce 3.  
  
 3. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jestliže skute�ný vlastník úrok�, který je rezidentem v jednom smluvním stát�, 
vykonává v druhém smluvním stát�, v n�mž mají úroky zdroj, pr�myslovou nebo obchodní �innost prost�ednictvím stálé 
provozovny, která je tam umíst�na, nebo vykonává v tomto druhém stát� nezávislé povolání prost�ednictvím stálé základny tam 
umíst�né a jestliže pohledávka, ze které jsou úroky placeny, se skute�n� váže k této stálé provozovn� nebo stálé základn�. V 
takovém p�ípad� se použijí ustanovení �lánku 7 nebo �lánku 14 podle toho, o jaký p�ípad jde.  
  
 4. P�edpokládá se, že úroky mají zdroj ve smluvním stát�, jestliže plátcem je tento stát sám, jeho nižší správní útvar, 
místní ú�ad nebo rezident tohoto státu. Jestliže však plátce úrok�, a� je nebo není rezidentem n�kterého smluvního státu, má ve 
smluvním stát� stálou provozovnu nebo stálou základnu, ve spojení s níž došlo k zadlužení, z n�hož jsou úroky placeny, a tyto 
úroky jdou k tíži takové stálé provozovny nebo stálé základny, p�edpokládá se, že tyto úroky mají zdroj v tom smluvním stát�, ve 
kterém je stálá provozovna nebo stálá základna umíst�na.  
  
 5. Jestliže �ástka úrok�, které se vztahují k pohledávce, ze které jsou placeny, p�esahuje v d�sledku zvláštních vztah�
existujících mezi plátcem a skute�ným vlastníkem nebo mezi ob�ma z nich a n�jakou další osobou, �ástku, kterou by byl smluvil 
plátce se skute�ným vlastníkem, kdyby nebylo takových vztah�, použijí se ustanovení tohoto �lánku jen na tuto posledn�
zmín�nou �ástku. �ástka plateb, která ji p�esahuje, bude v tomto p�ípad� zdan�na podle právních p�edpis� každého smluvního 
státu, s p�ihlédnutím k ostatním ustanovením této smlouvy.  
  

�l.12 
Licen�ní poplatky  

 1. Licen�ní poplatky mající zdroj v jednom smluvním stát� a vyplácené rezidentu druhého smluvního státu mohou být 
zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 2. Tyto licen�ní poplatky však mohou být rovn�ž zdan�ny ve smluvním stát�, v n�mž mají zdroj, a to podle právních 
p�edpis� tohoto státu, avšak jestliže skute�ný vlastník licen�ních poplatk� je rezidentem druhého smluvního státu, da� takto 
uložená nep�esáhne 10 procent hrubé �ástky licen�ních poplatk�.  
 P�íslušné ú�ady smluvních stát� upraví vzájemnou dohodou zp�sob aplikace tohoto omezení.  
  
 3. Výraz "licen�ní poplatky" použitý v tomto �lánku ozna�uje platby jakéhokoliv druhu obdržené jako náhrada za užití 
nebo za právo na užití jakéhokoliv autorského práva k dílu literárnímu, um�leckému nebo v�deckému v�etn� kinematografických 
film� a film� nebo nahrávek pro televizní nebo rozhlasové vysílání, jakéhokoliv patentu, ochranné známky, návrhu nebo modelu, 
plánu, software, tajného vzorce nebo výrobního postupu nebo jakéhokoliv pr�myslového, obchodního nebo v�deckého za�ízení, 
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nebo za informace, týkající se pr�myslových, obchodních nebo v�deckých zkušeností.  
  
 4. Ustanovení odstavc� 1 a 2 se nepoužijí, jestliže skute�ný vlastník licen�ních poplatk�, který je rezidentem v jednom 
smluvním stát�, vykonává v druhém smluvním stát�, ve kterém mají licen�ní poplatky zdroj, pr�myslovou nebo obchodní �innost 
prost�ednictvím stálé provozovny, která je tam umíst�na, nebo vykonává v tomto druhém stát� nezávislé povolání 
prost�ednictvím stálé základny tam umíst�né a jestliže právo nebo majetek, které dávají vznik licen�ním poplatk�m, se skute�n�
vážou k této stálé provozovn� nebo stálé základn�. V takovém p�ípad� se použijí ustanovení �lánku 7 nebo �lánku 14 podle toho, 
o jaký p�ípad jde.  
  
 5. P�edpokládá se, že licen�ní poplatky mají zdroj ve smluvním stát�, jestliže plátcem je tento stát sám, jeho správní 
útvar, místní ú�ad nebo rezident tohoto státu. Jestliže však osoba platící licen�ní poplatky, a� je nebo není rezidentem v n�kterém 
smluvním stát�, má ve smluvním stát� stálou provozovnu nebo stálou základnu, ve spojení s níž vznikla povinnost platit licen�ní 
poplatky, a tyto licen�ní poplatky jdou k tíži této stálé provozovny nebo stálé základny, p�edpokládá se, že tyto licen�ní poplatky 
mají zdroj v tom smluvním stát�, ve kterém je stálá provozovna nebo stálá základna umíst�na.  
  
 6. Jestliže �ástka licen�ních poplatk�, které se vztahují k užití, právu nebo informaci, za které jsou placeny, p�esahuje v 
d�sledku zvláštních vztah� existujících mezi plátcem a skute�ným vlastníkem licen�ních poplatk� nebo mezi ob�ma z nich a 
n�jakou další osobou, �ástku, kterou by byl smluvil plátce se skute�ným vlastníkem, kdyby nebylo takových vztah�, použijí se 
ustanovení tohoto �lánku jen na tuto posledn� zmín�nou �ástku. �ástka plateb, která ji p�esahuje, bude v tomto p�ípad� zdan�na 
podle právních p�edpis� každého smluvního státu s p�ihlédnutím k ostatním ustanovením této smlouvy.  
  

�l.13 
Zisky ze zcizení majetku  

 1. Zisky, které plynou rezidentu jednoho smluvního státu ze zcizení nemovitého majetku uvedeného v �lánku 6, který 
je umíst�n ve druhém smluvním stát�, mohou být zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 2. Zisky ze zcizení movitého majetku, který je �ástí provozního majetku stálé provozovny, jež má podnik jednoho 
smluvního státu v druhém smluvním stát�, nebo movitého majetku, který pat�í ke stálé základn�, kterou rezident jednoho 
smluvního státu má v druhém smluvním stát� k výkonu nezávislého povolání, v�etn� takových zisk� ze zcizení takové stálé 
provozovny (samotné nebo spolu s celým podnikem) nebo takové stálé základny, mohou být zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 3. Zisky ze zcizení lodí, �lun� nebo letadel provozovaných v mezinárodní doprav� nebo movitého majetku, který slouží 
k provozu t�chto lodí, �lun� nebo letadel, podléhají zdan�ní jen ve smluvním stát�, v n�mž je zcizitel rezidentem.  
  
 4. Zisky, které pobírá rezident jednoho smluvního státu ze zcizení akcií nebo jiných podobných práv na spole�nosti, 
jejichž hodnota plyne z více než 50 procent z nemovitého majetku umíst�ného ve druhém smluvním stát�, mohou být zdan�ny v 
tomto druhém stát�.  
  
 5. Zisky ze zcizení jakéhokoliv jiného majetku, než který je uveden v odstavcích 1, 2, 3 a 4, podléhají zdan�ní jen ve 
smluvním stát�, jehož je zcizitel rezidentem.  
  

�l.14 
Nezávislá povolání  

 1. P�íjmy, které rezident jednoho smluvního státu pobírá ze svobodného povolání nebo z jiných �inností nezávislého 
charakteru, podléhají zdan�ní jen v tomto stát�, vyjma následujících p�ípad�, kdy takové p�íjmy mohou být zdan�ny také v 
druhém smluvním stát�:  
  
a) jestliže má pravideln� k dispozici stálou základnu ve druhém smluvním stát� pro ú�ely provozování svých �inností; v takovém 
p�ípad� jen taková �ást p�íjm�, kterou lze p�i�íst této stálé základn�, m�že být zdan�na v tomto druhém stát�; nebo  
  
b) jestliže jeho pobyt ve druhém stát� trvá po jedno nebo více období p�esahující v úhrnu 183 dny v jakémkoliv 
dvanáctim�sí�ním období; v takovém p�ípad� jen taková �ást p�íjm�, která plyne z jeho �inností vykonávaných v tomto druhém 
stát�, m�že být zdan�na v tomto druhém stát�.  
  
 2. Výraz "svobodné povolání" zahrnuje obzvlášt� nezávislé �innosti v�decké, literární, um�lecké, vychovatelské nebo 
u�itelské, jakož i nezávislé �innosti léka��, právník�, inženýr�, architekt�, dentist� a ú�etních znalc�.  
  

�l.15 
Zam�stnání 

  
 1. Platy, mzdy a jiné podobné odm�ny, které rezident jednoho smluvního státu pobírá z d�vod� zam�stnání, podléhají s 
výhradou ustanovení �lánk� 16, 18, 19 a 20 zdan�ní jen v tomto stát�, pokud zam�stnání není vykonáváno v druhém smluvním 
stát�. Je-li tam zam�stnání vykonáváno, mohou být odm�ny p�ijaté za n� zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 2. Odm�ny, které rezident jednoho smluvního státu pobírá z d�vodu zam�stnání vykonávaného v druhém smluvním 
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stát�, podléhají bez ohledu na ustanovení odstavce 1 zdan�ní jen v prvn� zmín�ném stát�, jestliže všechny následující podmínky 
jsou spln�ny:  
  
a) p�íjemce se zdržuje v druhém stát� po jedno nebo více období, která nep�esáhnou v úhrnu 183 dny v jakémkoli 
dvanáctim�sí�ním období, a  
  
b) odm�ny jsou vypláceny zam�stnavatelem, nebo za zam�stnavatele, který není rezidentem v druhém stát�, a  
  
c) odm�ny nejdou k tíži stálé provozovny nebo stálé základny, kterou má zam�stnavatel v druhém stát�.  
  
 3. Bez ohledu na p�edchozí ustanovení tohoto �lánku mohou být odm�ny pobírané z d�vodu zam�stnání vykonávaného 
na palub� lodi, �lunu nebo letadla provozované nebo provozovaného v mezinárodní doprav� rezidentem smluvního státu zdan�ny 
v tomto stát�.  
  
 4. Výraz „zam�stnavatel“ zmín�ný v odstavci 2 písmenu b) ozna�uje osobu, která má právo na vykonanou práci a která 
nese odpov�dnost a riziko spojené s vykonáváním práce.  
  

�l.16 
Tantiémy 

  
 Tantiémy a jiné podobné platby, jež rezident jednoho smluvního státu pobírá jako �len správní rady nebo jakéhokoli 
jiného obdobného orgánu spole�nosti, která je rezidentem v druhém smluvním stát�, mohou být zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  

�l.17 
Um�lci a sportovci  

 1. P�íjmy, které pobírá rezident jednoho smluvního státu jako na ve�ejnosti vystupující um�lec, jako divadelní, filmový, 
rozhlasový nebo televizní um�lec nebo hudebník nebo jako sportovec z takovýchto osobn� vykonávaných �inností ve druhém 
smluvním stát�, mohou být bez ohledu na ustanovení �lánk� 14 a 15 zdan�ny v tomto druhém stát�.  
  
 2. Jestliže p�íjmy z �inností osobn� vykonávaných um�lcem nebo sportovcem, neplynou tomuto um�lci nebo sportovci 
samému, nýbrž jiné osob�, mohou být tyto p�íjmy bez ohledu na ustanovení �lánk� 7, 14 a 15 zdan�ny ve smluvním stát�, ve 
kterém um�lec nebo sportovec vykonává své �innosti.  
  

�l.18 
Penze 

  
 Penze a jiné podobné platy vyplácené rezidentu jednoho smluvního státu z d�vodu d�ív�jšího zam�stnání podléhají s 
výhradou ustanovení �lánku 19 odst. 2 zdan�ní pouze v tomto stát�.  
  

�l.19 
Ve�ejné funkce  

 1.  
  
a) Odm�ny jiné než penze vyplácené jedním smluvním státem nebo nižším správním útvarem nebo místním ú�adem tohoto státu 
fyzické osob� za služby prokazované tomuto státu nebo správnímu útvaru nebo místnímu ú�adu podléhají zdan�ní pouze v tomto 
stát�.  
  
b) Takové odm�ny však podléhají zdan�ní pouze v druhém smluvním stát�, jestliže služby jsou prokazovány v tomto stát� a 
fyzická osoba, která je rezidentem tohoto státu:  
(i) je státním p�íslušníkem tohoto státu; nebo  
(ii) se nestala rezidentem tohoto státu jen z d�vodu poskytování t�chto služeb.  
  
 2.  
  
a) Jakékoliv penze vyplácené n�kterým smluvním státem nebo nižším správním útvarem nebo místním ú�adem tohoto státu nebo 
vyplácené z fond�, které z�ídily, fyzické osob� za služby prokázané tomuto státu, správnímu útvaru nebo místnímu ú�adu 
podléhají zdan�ní pouze v tomto stát�.  
  
b) Takové penze však podléhají zdan�ní pouze v druhém smluvním stát�, jestliže fyzická osoba je rezidentem a státním 
p�íslušníkem tohoto státu.  
  
 3. Ustanovení �lánk� 15, 16 a 18 se použijí na odm�ny a penze za služby prokázané v souvislosti s pr�myslovou nebo 
obchodní �inností provád�nou n�kterým smluvním státem nebo nižším správním útvarem nebo místním ú�adem tohoto státu.  
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�l.20 
Studenti, profeso�i a výzkumní pracovníci  

 1. Platby, které student nebo u�e�, který je nebo byl bezprost�edn� p�ed svým p�íjezdem do jednoho smluvního státu 
rezidentem v druhém smluvním stát�, a který se zdržuje v prvn� zmín�ném stát� pouze za ú�elem studia nebo výcviku, dostává 
na úhradu náklad� výživy, studia nebo výcviku, nebudou zdan�ny v tomto stát� za p�edpokladu, že takovéto platby plynou ze 
zdroj� mimo tento stát.  
  
 2. Odm�na, kterou pobírá profesor, u�itel nebo výzkumný pracovník, který je nebo byl bezprost�edn� p�ed svým 
p�íjezdem do jednoho smluvního státu rezidentem v druhém smluvním stát�, za provád�ní výzkumu nebo za výuku, b�hem 
období do�asného pobytu nep�esahujícího dva roky, na univerzit�, výzkumném ústavu nebo jiné obdobné instituci pro vyšší 
vzd�lání uznané vládou v prvn� zmín�ném smluvním stát�, nebude podléhat zdan�ní v tomto smluvním stát�.  
  

�l.21 
Jiné p�íjmy  

 1. P�íjmy rezidenta jednoho smluvního státu, a� mají zdroj kdekoliv, o nichž se nepojednává v p�edcházejících �láncích 
této smlouvy, podléhají zdan�ní pouze v tomto stát�.  
  
 2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na p�íjmy jiné než p�íjmy z nemovitého majetku, který je definován v �lánku 6 
odst. 2, jestliže p�íjemce takových p�íjm�, který je rezidentem v jednom smluvním stát�, vykonává pr�myslovou nebo obchodní 
�innost v druhém smluvním stát� prost�ednictvím stálé provozovny tam umíst�né nebo vykonává v tomto druhém stát� nezávislé 
povolání ze stálé základny tam umíst�né a jestliže právo nebo majetek, pro které se p�íjmy platí, jsou skute�n� spojeny s takovou 
stálou provozovnou nebo stálou základnou. V takovém p�ípad� se použijí ustanovení �lánku 7 nebo �lánku 14 podle toho, o jaký 
p�ípad jde.  
  

�l.22 
Majetek 

  
 1. Majetek p�edstavovaný nemovitým majetkem uvedeným v �lánku 6, který vlastní rezident jednoho smluvního státu a 
který je umíst�n ve druhém smluvním stát�, m�že být zdan�n v tomto druhém stát�.  
  
 2. Majetek p�edstavovaný movitým majetkem, který je �ástí provozního majetku stálé provozovny, kterou má podnik 
jednoho smluvního státu ve druhém smluvním stát�, nebo movitým majetkem, který p�ísluší ke stálé základn�, kterou má 
rezident jednoho smluvního státu ve druhém smluvním stát� k výkonu nezávislého povolání, m�že být zdan�n v tomto druhém 
stát�.  
  
 3. Majetek p�edstavovaný lo�mi, �luny a letadly provozovanými v mezinárodní doprav� rezidentem jednoho 
smluvního státu a movitým majetkem sloužícím k provozování takovýchto lodí, �lun� a letadel podléhá zdan�ní pouze v tomto 
smluvním stát�.  
  
 4. Všechny ostatní �ásti majetku rezidenta smluvního státu podléhají zdan�ní pouze v tomto stát�.  
  

�l.23 
Vylou�ení dvojího zdan�ní  

 1. V p�ípad� �eské republiky bude dvojímu zdan�ní zamezeno následovn�:  
�eská republika m�že p�i ukládání daní svým rezident�m zahrnout do základu dan�, ze kterého se takové dan�

ukládají, �ásti p�íjmu nebo majetku, které mohou být podle ustanovení této smlouvy rovn�ž zdan�ny v Ruské federaci, avšak 
povolí snížit �ástku dan� vypo�tenou z takového základu o �ástku rovnající se dani zaplacené v Ruské federaci. �ástka, o kterou 
se da� sníží, však nep�esáhne takovou �ást �eské dan� vypo�tené p�ed jejím snížením, která pom�rn� p�ipadá na p�íjmy nebo 
majetek, které mohou být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdan�ny v Ruské federaci.  
 Jestliže, v souladu s jakýmkoliv ustanovením této smlouvy, p�íjem pobíraný nebo majetek vlastn�ný rezidentem �eské 
republiky je zde vyjmut ze zdan�ní, �eská republika m�že p�esto p�i výpo�tu �ástky dan� z ostatních p�íjm� nebo majetku tohoto 
rezidenta vzít v úvahu vyjmutý p�íjem nebo majetek.  
  
 2. V p�ípad� Ruské federace bude dvojímu zdan�ní zamezeno následovn�:  
 Jestliže rezident Ruské federace pobírá p�íjem nebo vlastní majetek, který m�že být podle ustanovení této smlouvy 
zdan�n v �eské republice, �ástka dan� z takových p�íjm� nebo majetku, která má být zaplacena v �eské republice, bude ode�tena 
z dan� stanovené této osob� v Ruské federaci. Ode�tená �ástka však nep�esáhne �ástku dan� stanovené na takové p�íjmy nebo 
majetek podle právních p�edpis� a pravidel Ruské federace.  
  

�l.24 
ZÁKAZ DISKRIMINACE  

 1. Státní p�íslušníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni ve druhém smluvním stát� žádnému zdan�ní nebo 
jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživ�jší než zdan�ní a spojené povinnosti, kterým jsou nebo 
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mohou být podrobeni státní p�íslušníci tohoto druhého státu, kte�í jsou, zejména s ohledem na rezidenci, ve stejné situaci. Toto 
ustanovení se bez ohledu na ustanovení �lánku 1 vztahuje rovn�ž na osoby, které nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních 
stát�.  
  
 2. Zdan�ní stálé provozovny, jež má podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním stát�, nebo stálé základny, 
jež má k dispozici rezident jednoho smluvního státu ve druhém smluvním stát�, nebude v tomto druhém stát� nep�ízniv�jší než 
zdan�ní podnik� nebo rezident� tohoto druhého státu, které nebo kte�í vykonávají tytéž �innosti.  
  
 3. Nic v tomto �lánku nebude vykládáno jako závazek jednoho smluvního státu, aby p�iznal rezident�m druhého 
smluvního státu jakékoliv osobní úlevy, slevy a snížení dan� z d�vodu osobního stavu nebo povinností k rodin�, které p�iznává 
svým vlastním rezident�m.  
  
 4. Pokud se nebudou aplikovat ustanovení �lánku 9, �lánku 11 odstavce 5 nebo �lánku 12 odstavce 6, budou úroky, 
licen�ní poplatky a jiné výlohy placené podnikem jednoho smluvního státu rezidentu druhého smluvního státu od�itatelné pro 
ú�ely stanovení zdanitelných zisk� takového podniku za stejných podmínek, jako kdyby byly placeny rezidentu prvn� zmín�ného 
státu. Podobn�, jakékoliv dluhy podniku jednoho smluvního státu v��i rezidentu druhého smluvního státu budou pro ú�ely 
stanovení zdanitelného majetku takového podniku od�itatelné za stejných podmínek, jako kdyby byly smluveny v��i rezidentu 
prvn� zmín�ného státu.  
  
 5. Podniky jednoho smluvního státu, jejichž jm�ní je zcela nebo z�ásti, p�ímo nebo nep�ímo vlastn�no nebo 
kontrolováno jedním nebo více rezidenty druhého smluvního státu, nebudou podrobeny v prvn� zmín�ném stát� žádnému 
zdan�ní nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživ�jší než zdan�ní a spojené povinnosti, kterým 
jsou nebo mohou být podrobeny jiné podobné podniky prvn� zmín�ného státu.  
  
 6. Ustanovení tohoto �lánku se bez ohledu na ustanovení �lánku 2 vztahují na dan� všeho druhu a pojmenování.  
  

�l.25 
�ešení p�ípad� dohodou  

 1. Jestliže se osoba domnívá, že opat�ení jednoho nebo obou smluvních stát� vedou nebo povedou u ní ke zdan�ní, 
které není v souladu s ustanoveními této smlouvy, m�že, bez ohledu na opravné prost�edky, které poskytují vnitrostátní právní 
p�edpisy t�chto stát�, p�edložit sv�j p�ípad p�íslušnému ú�adu smluvního státu, jehož je rezidentem, nebo, pokud její p�ípad spadá 
pod �lánek 24 odstavec 1, ú�adu smluvního státu, jehož je státním p�íslušníkem. P�ípad musí být p�edložen do t�í let od prvního 
oznámení opat�ení vedoucího ke zdan�ní, které není v souladu s ustanoveními Smlouvy.  
  
 2. Jestliže bude p�íslušný ú�ad považovat námitku za oprávn�nou a nebude-li sám schopen najít uspokojivé �ešení, bude 
se snažit, aby p�ípad vy�ešil vzájemnou dohodou s p�íslušným ú�adem druhého smluvního státu tak, aby se vylou�ilo zdan�ní, 
které není ve shod� s touto smlouvou. Jakákoli dosažená dohoda bude uskute�n�na bez ohledu na jakákoliv �asová omezení ve 
vnitrostátních právních p�edpisech smluvních stát�.  
  
 3. P�íslušné ú�ady smluvních stát� se budou snažit vy�ešit vzájemnou dohodou jakékoli obtíže nebo pochybnosti, které 
mohou vzniknout p�i výkladu nebo aplikaci této smlouvy. Mohou rovn�ž spolu konzultovat za ú�elem zamezení dvojího zdan�ní 
v p�ípadech neupravených ve Smlouv�.  
  
 4. P�íslušné ú�ady smluvních stát� mohou vejít v p�ímý styk za ú�elem dosažení dohody ve smyslu p�edchozích 
odstavc�.  
  

�l.26 
VÝM�NA INFORMACÍ  

 1. P�íslušné ú�ady smluvních stát� si budou vym��ovat takové informace, u nichž lze p�edpokládat, že jsou relevantní 
ve vztahu k provád�ní ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu ke správ� nebo k vymáhání vnitrostátních právních p�edpis�, 
které se vztahují na dan� všeho druhu a pojmenování ukládané jménem smluvních stát� nebo jejich nižších správních útvar�
nebo místních ú�ad�, pokud zdan�ní, které upravují, není v rozporu se Smlouvou. Vým�na informací není omezena �lánky 1 a 2.  
  
 2. Veškeré informace obdržené smluvním státem podle odstavce 1 budou udržovány v tajnosti stejným zp�sobem jako 
informace získané podle vnitrostátních právních p�edpis� tohoto státu a budou poskytnuty pouze osobám nebo ú�ad�m (v�etn�
soud� a správních ú�ad�), které se zabývají vym��ováním nebo vybíráním daní, které jsou uvedeny v odstavci 1, vymáháním 
nebo trestním stíháním ve v�ci t�chto daní, rozhodováním o opravných prost�edcích ve vztahu k t�mto daním nebo dozorem výše 
uvedeného. Tyto osoby nebo ú�ady použijí tyto informace jen k t�mto ú�el�m. Mohou sd�lit tyto informace p�i ve�ejných 
soudních �ízeních nebo v soudních rozhodnutích.  
  
 3. Ustanovení odstavc� 1 a 2 nebudou v žádném p�ípad� vykládána tak, že ukládají smluvnímu státu povinnost:  
  
a) provést správní opat�ení, která by porušovala právní p�edpisy a správní praxi tohoto nebo druhého smluvního státu;  
  
b) poskytnout informace, které nemohou být získány na základ� právních p�edpis� nebo v b�žném správním �ízení tohoto nebo 
druhého smluvního státu;  
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c) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodá�ské, pr�myslové, komer�ní nebo profesní tajemství nebo 
obchodní postup, nebo informace, jejichž sd�lení by bylo v rozporu s ve�ejným po�ádkem.  
  
 4. Jestliže jsou v souladu s tímto �lánkem jedním smluvním státem požadovány informace, druhý smluvní stát použije 
svých opat�ení zam��ených na získávání informací, aby získal požadované informace, i když tento druhý stát takové informace 
nepot�ebuje pro své vlastní da�ové ú�ely. Povinnost obsažená v p�edchozí v�t� podléhá omezením odstavce 3, ale v žádném 
p�ípad� nebudou tato omezení vykládána tak, že umož�ují smluvnímu státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho 
d�vodu, že nemá domácí zájem na takových informacích.  
  
 5. Ustanovení odstavce 3 nebudou v žádném p�ípad� vykládána tak, že umož�ují smluvnímu státu odmítnout 
poskytnout informace pouze z toho d�vodu, že informacemi disponuje banka, jiná finan�ní instituce, pov��enec nebo osoba, která 
jedná v zastoupení nebo jako zmocn�nec, nebo proto, že se informace vztahují k vlastnickým podíl�m na osob�.  
  

�l.27 
�lenové diplomatických misí a konzulární ú�edníci  

 Nic v této smlouv� se nedotkne da�ových výsad �len� diplomatických misí nebo konzulárních ú�edník� podle 
obecných pravidel mezinárodního práva nebo na základ� ustanovení zvláštních dohod.  
  

�l.28 
Vstup v platnost  

 1. Tato smlouva podléhá ratifikaci a ratifika�ní listiny budou vym�n�ny co nejd�íve.  
  
 2. Smlouva vstoupí v platnost vým�nou ratifika�ních listin a její ustanovení se budou uplat�ovat:  
  
a) pokud jde o dan� vybírané srážkou u zdroje, na p�íjmy vyplácené nebo p�ipisované k 1. lednu nebo pozd�ji v kalendá�ním roce 
následujícím po roce, v n�mž Smlouva vstoupí v platnost;  
  
b) pokud jde o ostatní dan� z p�íjmu a dan� z majetku, na p�íjmy nebo majetek za každé da�ové období za�ínající 1. ledna nebo 
pozd�ji v kalendá�ním roce následujícím po roce, v n�mž Smlouva vstoupí v platnost.  
  
 3. Od vstupu v ú�innost této smlouvy se ve vztazích mezi �eskou republikou a Ruskem p�estane uplat�ovat 
Mnohostranná smlouva o zamezení dvojího zdan�ní p�íjm� a majetku fyzických osob, podepsaná v Miškovci 27. kv�tna 1977 a 
Mnohostranná smlouva o zamezení dvojího zdan�ní p�íjm� a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru 19. kv�tna 
1978.  
  

�l.29 
Výpov�	

  
 Tato smlouva z�stane v platnosti, dokud nebude vypov�zena jedním ze smluvních stát�. Každý smluvní stát m�že 
Smlouvu vypov�d�t písemn� diplomatickou cestou nejmén� šest m�síc� p�ed koncem každého kalendá�ního roku následujícího 
po uplynutí p�ti let od data vstupu v platnost této smlouvy. V tomto p�ípad� se Smlouva p�estane uplat�ovat:  
  
a) pokud jde o dan� vybírané srážkou u zdroje, na p�íjmy vyplácené nebo p�ipisované k 1. lednu nebo pozd�ji v kalendá�ním roce 
následujícím po roce, v n�mž byla dána výpov��;  
  
b) pokud jde o ostatní dan� z p�íjmu a dan� z majetku, na p�íjmy nebo majetek za každé da�ové období za�ínající 1. ledna nebo 
pozd�ji v kalendá�ním roce následujícím po roce, v n�mž byla dána výpov��.  
  
 Dáno ve dvojím vyhotovení v Praze dne 17. listopadu 1995 v �eském, ruském a anglickém jazyce, p�i�emž všechny 
texty jsou autentické. V p�ípad� jakýchkoliv rozdílností výkladu mezi �eským a ruským textem bude rozhodujícím anglický text.  

Za vládu �eské republiky:  

Ing. Ivan Ko�árník CSc. v. r.  

místop�edseda vlády a ministr financí  

Za vládu Ruské federace:  

Jurij Jarov v. r.  

místop�edseda vlády 
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O B S A H :

56. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
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56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2007 byl v Moskvě podepsán Protokol ke Smlouvě
mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku XI dne 17. dubna 2009.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995, byla vyhlášena pod č. 278/1997 Sb.
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PROTOKOL
ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace

o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a z majetku

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA RUSKÉ FEDERACE,

přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne
17. listopadu 1995 (v tomto protokolu dále jen „Smlouva“),
se dohodly takto:

ČLÁNEK I

Článek 3 odstavec 1 písmeno h) Smlouvy se mění následovně:
,,h) výraz „mezinárodní doprava“ označuje jakoukoli dopravu lodí, člunem nebo letadlem provozovanou rezi-

dentem jednoho smluvního státu, vyjma případů, kdy jsou loď, člun nebo letadlo provozovány pouze mezi
místy v druhém smluvním státě;“

ČLÁNEK II

1. Článek 5 odstavec 3 Smlouvy se mění následovně:

„3. Výraz „stálá provozovna“ rovněž zahrnuje:
a) staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený, avšak pouze pokud

takové staveniště, projekt nebo dozor trvá déle než dvanáct měsíců;
b) poskytování služeb, včetně poradenských nebo manažerských služeb, podnikem jednoho smluvního státu

prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných pracovníků najatých podnikem pro tento účel, avšak pouze pokud
činnosti takového charakteru trvají na území druhého smluvního státu po jedno nebo více období přesahující
v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.“

2. Článek 5 odstavec 5 Smlouvy se mění následovně:

„5. Jestliže, bez ohledu na ustanovení odstavců 1 a 2, osoba – jiná než nezávislý zástupce, na kterého se vztahuje
odstavec 6 – jedná ve smluvním státě na účet podniku a má a obvykle vykonává oprávnění uzavírat smlouvy
jménem podniku, má se za to, že tento podnik má stálou provozovnu v tomto státě ve vztahu ke všem činnostem,
které tato osoba provádí pro podnik, pokud činnosti této osoby nejsou omezeny na činnosti uvedené v odstavci 4,
které, pokud by byly vykonávány prostřednictvím trvalého zařízení pro podnikání, by nezakládaly z tohoto
trvalého zařízení pro podnikání stálou provozovnu podle ustanovení tohoto odstavce.“

3. Článek 5 odstavec 6 Smlouvy se mění následovně:

„6. Nemá se za to, že podnik jednoho smluvního státu má stálou provozovnu v druhém smluvním státě jenom
proto, že v tomto druhém státě vykonává svoji činnost prostřednictvím makléře, generálního komisionáře nebo
jakéhokoliv jiného nezávislého zástupce, pokud tyto osoby jednají v rámci své řádné činnosti.“

ČLÁNEK III

1. První věta článku 10 odstavce 2 Smlouvy se mění následovně:

„2. Tyto dividendy však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je společnost, která je vyplácí,
rezidentem, a to podle právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník dividend je rezidentem
druhého smluvního státu, daň takto uložená nepřesáhne 10 procent hrubé částky dividend.“

2. Článek 10 odstavec 3 Smlouvy se mění následovně:

„3. Výraz „dividendy“ použitý v tomto článku označuje příjmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek,
s podílem na zisku, jakož i jiné příjmy, které jsou podrobeny stejnému daňovému režimu jako příjmy z akcií
podle daňových zákonů státu, jehož je společnost, která provádí platbu, rezidentem.“

ČLÁNEK IV

1. Článek 11 odstavec 1 Smlouvy se mění následovně:

„1. Úroky mající zdroj v jednom smluvním státě a skutečně vlastněné rezidentem druhého smluvního státu
podléhají zdanění jen v tomto druhém státě.“
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2. Do článku 11 odstavce 2 Smlouvy se doplňuje druhá věta, která zní následovně:

„Výraz „úroky“ nezahrnuje žádnou část příjmu, která je považována za dividendu podle ustanovení článku 10
odstavce 3.“

3. Do článku 11 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 4, který zní následovně:

„4. Předpokládá se, že úroky mají zdroj ve smluvním státě, jestliže plátcem je tento stát sám, jeho nižší správní
útvar, místní úřad nebo rezident tohoto státu. Jestliže však plátce úroků, ať je nebo není rezidentem některého
smluvního státu, má ve smluvním státě stálou provozovnu nebo stálou základnu, ve spojení s níž došlo k za-
dlužení, z něhož jsou úroky placeny, a tyto úroky jdou k tíži takové stálé provozovny nebo stálé základny,
předpokládá se, že tyto úroky mají zdroj v tom smluvním státě, ve kterém je stálá provozovna nebo stálá základna
umístěna.“

4. Stávající odstavec 4 článku 11 Smlouvy se přečíslovává na odstavec 5.

ČLÁNEK V

První věta článku 12 odstavce 2 Smlouvy se mění následovně:

„2. Tyto licenční poplatky však mohou být rovněž zdaněny ve smluvním státě, v němž mají zdroj, a to podle
právních předpisů tohoto státu, avšak jestliže skutečný vlastník licenčních poplatků je rezidentem druhého
smluvního státu, daň takto uložená nepřesáhne 10 procent hrubé částky licenčních poplatků.“

ČLÁNEK VI

1. Do článku 13 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 4, který zní následovně:

„4. Zisky, které pobírá rezident jednoho smluvního státu ze zcizení akcií nebo jiných podobných práv na
společnosti, jejichž hodnota plyne z více než 50 procent z nemovitého majetku umístěného ve druhém smluvním
státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.“

2. Stávající odstavec 4 článku 13 Smlouvy se přečíslovává na odstavec 5 a mění se následovně:

„5. Zisky ze zcizení jakéhokoliv jiného majetku, než který je uveden v odstavcích 1, 2, 3 a 4, podléhají zdanění jen
ve smluvním státě, jehož je zcizitel rezidentem.“

ČLÁNEK VII

1. Článek 15 odstavec 3 Smlouvy se mění následovně:

„3. Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku mohou být odměny pobírané z důvodu zaměstnání
vykonávaného na palubě lodi, člunu nebo letadla provozované nebo provozovaného v mezinárodní dopravě
rezidentem smluvního státu zdaněny v tomto státě.“

2. Do článku 15 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 4, který zní následovně:

„4. Výraz „zaměstnavatel“ zmíněný v odstavci 2 písmenu b) označuje osobu, která má právo na vykonanou práci
a která nese odpovědnost a riziko spojené s vykonáváním práce.“

ČLÁNEK VIII

Článek 24 Smlouvy se mění následovně:

„Článek 24

ZÁKAZ DISKRIMINACE

1. Státní příslušníci jednoho smluvního státu nebudou podrobeni ve druhém smluvním státě žádnému zdanění
nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění a spojené povinnosti,
kterým jsou nebo mohou být podrobeni státní příslušníci tohoto druhého státu, kteří jsou, zejména s ohledem na
rezidenci, ve stejné situaci. Toto ustanovení se bez ohledu na ustanovení článku 1 vztahuje rovněž na osoby, které
nejsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.

2. Zdanění stálé provozovny, jež má podnik jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, nebo stálé
základny, jež má k dispozici rezident jednoho smluvního státu ve druhém smluvním státě, nebude v tomto
druhém státě nepříznivější než zdanění podniků nebo rezidentů tohoto druhého státu, které nebo kteří vykonávají
tytéž činnosti.
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3. Nic v tomto článku nebude vykládáno jako závazek jednoho smluvního státu, aby přiznal rezidentům druhého
smluvního státu jakékoliv osobní úlevy, slevy a snížení daně z důvodu osobního stavu nebo povinností k rodině,
které přiznává svým vlastním rezidentům.

4. Pokud se nebudou aplikovat ustanovení článku 9, článku 11 odstavce 5 nebo článku 12 odstavce 6, budou
úroky, licenční poplatky a jiné výlohy placené podnikem jednoho smluvního státu rezidentu druhého smluvního
státu odčitatelné pro účely stanovení zdanitelných zisků takového podniku za stejných podmínek, jako kdyby
byly placeny rezidentu prvně zmíněného státu. Podobně, jakékoliv dluhy podniku jednoho smluvního státu vůči
rezidentu druhého smluvního státu budou pro účely stanovení zdanitelného majetku takového podniku odčita-
telné za stejných podmínek, jako kdyby byly smluveny vůči rezidentu prvně zmíněného státu.

5. Podniky jednoho smluvního státu, jejichž jmění je zcela nebo zčásti, přímo nebo nepřímo vlastněno nebo
kontrolováno jedním nebo více rezidenty druhého smluvního státu, nebudou podrobeny v prvně zmíněném státě
žádnému zdanění nebo jakýmkoliv povinnostem s ním spojeným, které jsou jiné nebo tíživější než zdanění
a spojené povinnosti, kterým jsou nebo mohou být podrobeny jiné podobné podniky prvně zmíněného státu.

6. Ustanovení tohoto článku se bez ohledu na ustanovení článku 2 vztahují na daně všeho druhu a pojmenování.“

ČLÁNEK IX

Článek 25 odstavec 1 Smlouvy se mění následovně:

„1. Jestliže se osoba domnívá, že opatření jednoho nebo obou smluvních států vedou nebo povedou u ní ke
zdanění, které není v souladu s ustanoveními této smlouvy, může, bez ohledu na opravné prostředky, které
poskytují vnitrostátní právní předpisy těchto států, předložit svůj případ příslušnému úřadu smluvního státu,
jehož je rezidentem, nebo, pokud její případ spadá pod článek 24 odstavec 1, úřadu smluvního státu, jehož je
státním příslušníkem. Případ musí být předložen do tří let od prvního oznámení opatření vedoucího ke zdanění,
které není v souladu s ustanoveními Smlouvy.“

ČLÁNEK X

Článek 26 Smlouvy se mění následovně:

„Článek 26
VÝMĚNA INFORMACÍ

1. Příslušné úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, u nichž lze předpokládat, že jsou
relevantní ve vztahu k provádění ustanovení této smlouvy nebo ve vztahu ke správě nebo k vymáhání vnitro-
státních právních předpisů, které se vztahují na daně všeho druhu a pojmenování ukládané jménem smluvních
států nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, pokud zdanění, které upravují, není v rozporu se
Smlouvou. Výměna informací není omezena články 1 a 2.

2. Veškeré informace obdržené smluvním státem podle odstavce 1 budou udržovány v tajnosti stejným způso-
bem jako informace získané podle vnitrostátních právních předpisů tohoto státu a budou poskytnuty pouze
osobám nebo úřadům (včetně soudů a správních úřadů), které se zabývají vyměřováním nebo vybíráním daní,
které jsou uvedeny v odstavci 1, vymáháním nebo trestním stíháním ve věci těchto daní, rozhodováním o oprav-
ných prostředcích ve vztahu k těmto daním nebo dozorem výše uvedeného. Tyto osoby nebo úřady použijí tyto
informace jen k těmto účelům. Mohou sdělit tyto informace při veřejných soudních řízeních nebo v soudních
rozhodnutích.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 nebudou v žádném případě vykládána tak, že ukládají smluvnímu státu povinnost:
a) provést správní opatření, která by porušovala právní předpisy a správní praxi tohoto nebo druhého smluv-

ního státu;
b) poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních předpisů nebo v běžném správním

řízení tohoto nebo druhého smluvního státu;
c) poskytnout informace, které by odhalily jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo

profesní tajemství nebo obchodní postup, nebo informace, jejichž sdělení by bylo v rozporu s veřejným
pořádkem.

4. Jestliže jsou v souladu s tímto článkem jedním smluvním státem požadovány informace, druhý smluvní stát
použije svých opatření zaměřených na získávání informací, aby získal požadované informace, i když tento druhý
stát takové informace nepotřebuje pro své vlastní daňové účely. Povinnost obsažená v předchozí větě podléhá
omezením odstavce 3, ale v žádném případě nebudou tato omezení vykládána tak, že umožňují smluvnímu státu
odmítnout poskytnout informace pouze z toho důvodu, že nemá domácí zájem na takových informacích.
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5. Ustanovení odstavce 3 nebudou v žádném případě vykládána tak, že umožňují smluvnímu státu odmítnout
poskytnout informace pouze z toho důvodu, že informacemi disponuje banka, jiná finanční instituce, pověřenec
nebo osoba, která jedná v zastoupení nebo jako zmocněnec, nebo proto, že se informace vztahují k vlastnickým
podílům na osobě.“

ČLÁNEK XI

Smluvní státy si vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitro-
státními právními předpisy pro vstup tohoto protokolu v platnost. Protokol, který tvoří nedílnou součást
Smlouvy, vstoupí v platnost dnem pozdějšího z těchto oznámení a v obou státech se bude provádět ve vztahu
k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém Protokol vstoupí
v platnost, nebo později.

Dáno v Moskvě dne 27. dubna 2007 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ruském a anglic-
kém, přičemž všechny texty jsou autentické. V případě jakéhokoliv rozdílu bude rozhodujícím anglický text.

Za vládu České republiky Za vládu Ruské federace

Miroslav Kalousek Alexej Leonidovič Kudrin
ministr financí ministr financí
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