
"ve smlouvě o dvojím zdanění s Hongkongem 49/2012 Sb.m.s. je ve článku 12 odst. 2 uvedeno: 
Příslušné úřady smluvních stran upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace tohoto omezení. Je k 
této smlouvě vydána jiná dohoda než č.j. MF-57 549/2012/15?" 
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 V Praze dne 23.3. 2016 

 Č. j.: MF- MF-10931/2016/10-4/748 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 18. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"ve smlouvě o dvojím zdanění s Hongkongem 49/2012 Sb.m.s. je ve článku 12 odst. 2 
uvedeno: Příslušné úřady smluvních stran upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace tohoto 
omezení. Je k této smlouvě vydána jiná dohoda než č.j. MF-57 549/2012/15?" 
 
 K tomu Vám sdělujeme následující informace. Sdělení k uplatňování této smlouvy  
č.j. MF-57 549/2012/15 publikované ve Finančním zpravodaji 5/2012 je v tuto chvíli jediným 
sdělením k této mezinárodní smlouvě a je tudíž potřeba podle něho postupovat v případě, kdy 
český daňový rezident pobírá daný typ příjmu (licenční poplatek) ze zdrojů na území 
Hongkongu. 
 
 Pokud by se mělo jednat o situaci zrcadlovou, tj. příjmy by pobíral hongkongský 
rezident (ve smyslu článku 4 smlouvy o zamezení dvojímu zdanění) ze zdrojů v ČR, pak je 
třeba postupovat ve smyslu Pokynu č. D-286, který byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji  
č. 10/1/2005 a k jehož praktické aplikaci bylo vydáno i sdělení (viz Finanční zpravodaj 
č.3/2/2006). Tento Pokyn obecně upravuje režim zdaňování příjmů zahraničních daňových 
rezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR a hongkongská strana byla o daném režimu námi 
informována. 
 


