
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: V. 

 
Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 11. října 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 8. listopadu 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. 

res. Resort Č. 
př. Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 
dopravy 

1. D Doporučujeme čl. 15 odst. 4 přílohy k návrhu zákona reformulovat tak, 
aby najisto stanovil, že pro zdanění odměn pobíraných z důvodu 
zaměstnání vykonávaného na palubě lodi je rozhodné, na jakém území 
má provozovatel dotčené lodi, u něhož je lodník zaměstnán, 
rezidenturu. Navrhované znění čl. 15 odst. 4 totiž umožňuje 
nepřípustnou diskreci (viz použití slova „mohou“), která v kontextu s 
odst. 1 a 2 zakládá právní nejistotu při určení, na jakém území mají být 
odměny lodníků zdaněny. 

Nevyhověno. 
Jedná se o standardně používanou textaci v mezinárodních smlouvách o 
zamezení dvojího zdanění, která je převzata i do přílohy k zákonu. Jde 
obecně (tj. použití slova „mohou“ apod. se nedotýká pouze 
problematiky zdaňování příjmů ze závislé činnosti) o problematiku 
rozdělení celkového daňového výnosu mezi dvě území, kdy v případě, 
kdy rezident jednoho území pracuje pro podnik druhého území, 
neexistuje výlučné právo na daň pouze toho území, kde je poplatník 
(zaměstnanec) daňovým rezidentem. Kontext odstavců 1 a 2 
předmětného článku je zcela irelevantní, neboť ustanovení o daném 
typu závislých povolání (piloti, lodníci, letušky apod.) se použije bez 
ohledu na tyto odstavce. 

1. Ministerstvo 
dopravy 

2. D Upozorňujeme, že předkládaný návrh zákona nemá v právním řádu 
České republiky obdoby, neboť dotčená problematika zamezení 
dvojímu zdanění příjmů byla doposud řešena prostřednictvím 
mezinárodních smluv jako nástroje mezinárodního práva veřejného. Ač 
rozumíme důvodům, které předkladatele k tomuto kroku vedly (Tchaj-
wan není ze strany České republiky uznáván jako samostatný stát), 
považujeme za nezbytné poukázat na to, že předkládaný návrh zákona 
nesplňuje základní požadavky na tvorbu právních předpisů. Zejména 
odporuje požadavku čl. 2 odst. 5 písm. d) legislativních pravidel vlády 
na jednoznačnou, srozumitelnou a jazykově a stylisticky bezvadnou 
formulaci právního předpisu (viz např. čl. 15). Dále upozorňujeme, že 
právním předpisem na úrovni zákona nelze zavazovat cizí suverénní 
státy, ani v případě kdy Tchaj-wan není uznáván jako samostatný stát 
(viz např. čl. 2 odst. 2, čl. 25, čl. 28). S ohledem na výše uvedené 
doporučujeme zvážit úpravu některých ustanovení. 

Vysvětleno. 
Vzhledem ke specifickému charakteru předkládaného zákona text 
přílohy odpovídá standardnímu textu mezinárodních smluv o zamezení 
dvojímu zdanění a není možné do něho zasahovat, a tedy ani měnit 
použitou terminologii a strukturu, a to ani z důvodu lepšího naplnění 
požadavků čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády. 
Ustanovení přílohy k zákonu jsou formulována tak, že se v zásadě 
týkají daňových orgánů jak České republiky, tak Tchaj-wanu. Je 
zřejmé, že daňové orgány České republiky je budou aplikovat 
pouze  rozsahu své jurisdikce. V tomto ohledu jde o obdobnou situaci 
jako při výkladu mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, 
které jsou ostatně rovněž součástí právního řádu České republiky. 
Vzhledem k tomu, že text přílohy odpovídá textu mezinárodních smluv, 
byla v něm ponechána i ustanovení, která se týkají výlučně zdanění na 
území Tchaj-wanu, s tím, že ta samozřejmě nemohou být na území 
České republiky aplikována. Jde např. o ustanovení, které pojednává 
o způsobu vyloučení mezinárodního dvojího zdanění příjmů 
tchajwanských rezidentů, které je však, z mnoha důvodů, významné i 
pro Českou republiku. Současně platí, že jde o dohodnutá reciproční 
opatření a příloha, které se bude uplatňovat pouze za splnění této 
zásady reciprocity, tedy nemůže upravovat výhradně práva a povinnosti 
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v tuzemsku. Je tedy třeba řešit např. i otázku toho, jak budou zdaňováni 
naši rezidenti na Tchaj-wanu, jinak by nebylo možné vylučovat 
mezinárodní dvojí zdanění apod. 

2. Ministerstvo kultury 1.  Bez připomínek  

3. Ministerstvo obrany 1. D K návrhu uplatňujeme následující připomínku: 
S návrhem zákona vyslovujeme nesouhlas. Jsme toho názoru, že řešení 
mezinárodněprávní problematiky dvojího zdanění formou zákona, tj. 
vnitrostátní právní úpravou, která má navíc být účinná pouze za 
předpokladu recipročních opatření tchaj-wanské strany a s tím 
souvisejícího rozhodování moci výkonné (sdělení Ministerstva financí, 
že a od kdy se podle zákona postupuje či nepostupuje) ingerující do 
rozhodování zákonodárce, je v rozporu s právní úpravou a principy 
právní jistoty a dělby moci.  

 
Odůvodnění: 
Navrhovaná právní úprava je zcela nestandardní, jelikož se snaží řešit 
otázku zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, který není 
Českou republikou uznáván za svrchovaný stát, a proto s ním není 
možné uzavřít mezinárodní smlouvu. Ačkoli by se mělo jednat de iure o 
vnitrostátní právní předpis, jeho vydáním by de facto došlo k 
částečnému uznání Tchaj-wanu jako státní entity na území Čínské 
lidové republiky (a nikoli jen jako čínské provincie), což by mohlo mít 
za následek zhoršení diplomatických vztahů s Čínskou lidovou 
republikou. Česká republika by ve svých projevech působila zcela 
nehomogenně – ačkoli de iure neuznává Tchaj-wan za suverénní stát, 
tímto zákonem by ve svých důsledcích uznávala jurisdikci Tchaj-wanu 
a spolupráci s orgány moci výkonné této státní entity. Toto jednání by 
mj. ve svém důsledku mohlo představovat negativní zásah do 
mezinárodních vztahů. Dle našeho názoru není možné zákonem uznat 
jurisdikci Tchaj-wanu a následně vyžadovat od orgánu jeho moci 
výkonné plnění recipročních opatření, jestliže se nejedná o uznanou 
státní entitu. 
 Výše uvedená specifika pak zřejmě vedla předkladatele k tomu, že 
konstrukci i text navrhované úpravy koncipoval zcela nestandardním 
způsobem, který neodpovídá normativním zvyklostem a legislativně 
technickým požadavkům stanoveným v Legislativních pravidlech vlády 
(dále jen „legislativní pravidla“) na přehlednost, jednoznačnost, 
srozumitelnost, jazykovou a stylistickou bezvadnost a jednotnou 
terminologii. 

Nevyhověno. 
Spolupráce s cizinou (i) na bezesmluvním základě, tj. na základě 
(a v mezích) vnitrostátního práva (a na základě reciprocity), probíhá 
v řadě oblastí (např. mezinárodní policejní spolupráce, mezinárodní 
justiční spolupráce v trestních věcech, mezinárodní justiční spolupráce 
v civilních věcech) podle příslušných zákonů tyto oblasti upravujících. 
Navrhované řešení ve vztahu k Tchaj-wanu není nic jiného. 
Vydáním navrhovaného zákona nedojde k uznání Tchaj-wanu jako 
státní entity, jak je uvedeno v připomínce. Navrhovaný zákon nahrazuje 
mezinárodní smlouvu, kterou s Tchaj-wanem právě z důvodu jeho 
neuznávání za stát nelze uzavřít, a tento postup, tedy uzavření smlouvy 
s Tchaj-wanem na úrovni obchodních kanceláří obou jurisdikcí 
a následná transpozice ustanovení takových dohod do vnitrostátních 
právních řádů, odpovídá obvyklé praxi ve vztahu k tomuto území. 
Tento postup doporučuje např. studie Uzavírání mezinárodních smluv 
s Tchaj-wanem vypracovaná Parlamentním institutem (studie č. 5.261 
z října 2006), přičemž poukazuje na to, že se jedná o praxi obvyklou 
i v jiných členských státech Evropské unie, a jako příklady uvádí takové 
uzavření dohody o zamezení dvojímu zdanění na úrovni obchodních 
kanceláří mezi Belgií a Tchaj-wanem a mezi Spojeným královstvím 
a Tchaj-wanem a jejich následnou transpozicí vnitrostátním zákonem. 
Pojem „Tchaj-wan“ je nadto pouze geografickým označením (ani 
v Tchaj-peji sídlící orgány se nepovažují za orgány „Tchaj-wanu“, 
nýbrž za orgány „Čínské republiky“). Stejně je s pojmem „Tchaj-wan“ 
operováno v předpisech Evropské unie (např. v celní oblasti). 
Vzhledem k tomu, že je pro zajištění vzájemné reciprocity a dále též 
stejné praxe jako v případě smluv o zamezení dvojímu zdanění nutné, 
aby text přílohy co nejvíce reflektoval jednak anglický text dohodnutý 
s tchajwanskou stranou a jednak i text standardních smluv o zamezení 
dvojímu zdanění., není možné do něho zasahovat, a tedy ani měnit 
použitou terminologii a strukturu, a to ani z důvodu lepšího naplnění 
požadavků čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády. Z tohoto 
důvodu je také celý text obsažen v příloze k zákonu, nikoli v zákoně 
samém. Dále lze uvést, že i ostatní státy, které přistoupily k této 
problematice obdobným způsobem, např. Belgie, mají jako součást 
svého vnitrostátního zákona text dohody beze změny. 
Aplikovatelnost, resp. platnost, všech zákonů je ve skutečnosti vázána 
na akt moci výkonné, a to přinejmenším (odhlédne-li se od podpisu 
prezidentem republiky a předsedou vlády) na publikaci daného zákona 
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V rozporu s legislativními pravidly (čl. 29 odst. 1) tak např. v podstatě 
celou vlastní část normativního obsahu (jádro právní úpravy) 
formuluje v příloze právního předpisu, a to včetně osobní, věcné (která 
je však uvedena pouze demonstrativním výčtem) i územní působnosti, 
definice pojmů, podmínek pro zamezení dvojímu zdanění ve vztahu 
k Tchaj-wanu a způsob jeho vyloučení, a také styku a spolupráce 
příslušných úřadů obou jurisdikcí.  
Pro tuto přílohu, která je součástí právního předpisu (čl. 29 odst. 1 
legislativních pravidel),  pak konstruuje jakýsi „institut její 
proveditelnosti“, kdy by aktem orgánu moci výkonné (Sdělením 
Ministerstva financí ve Sbírce zákonů) ex post byla stanovována doba 
proveditelnosti přílohy. Článek 53 legislativních pravidel přitom zcela 
jasně stanovuje požadavek vyjádření doby účinnosti srozumitelně a 
jednoznačně, přičemž nenechává prostor pro alternativní možnosti 
provádění přílohy. Nejednoznačně stanovená „doba proveditelnosti 
přílohy“, závislá na aktu moci výkonné, je přitom v rozporu s 
principem právní jistoty. Vzhledem k tomu, že je hmotněprávní i 
procesní úprava zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 
fakticky obsažena v příloze k navrhovanému zákonu, následné určování 
„doby proveditelnosti této přílohy“ znamená de facto stanovení doby 
účinnosti právní regulace, která ale náleží moci zákonodárné. 
Navrhovaným postupem by proto došlo k zásahu moci výkonné do moci 
zákonodárné, což je nepřípustné. Na základě výše uvedených důvodů 
provádění přílohy tak, jak je konstruováno a stanoveno v ustanoveních 
§ 2-4 (zahájení, pozastavení, ukončení a obnovení) návrhu zákona, 
není možné. 
Stejně tak považujeme za právně nemožnou konstrukci použití zásady 
reciprocity tak, jak je stanovena v čl. 27 přílohy („Tato Ustanovení 
jsou, pokud není jinak stanoveno striktně a výlučně založena na zásadě 
reciprocity“), neboť jak bylo uvedeno výše, příloha je součástí zákona 
(jako jednostranného aktu vydaného zákonodárnou mocí) a je tak na 
vůli zákonodárce stanovit účinnost, a tedy dobu počátku zamýšlených 
právních důsledků. Z toho důvodu není právně možné kooperovat s 
tchaj-wanskou stranou na počátku nabytí účinnosti právní úpravy. 
Navíc zde není dostatečně recipročně zajištěna úprava právních 
předpisů Tchaj-wanu. 
Tato připomínka je zásadní. 

ve Sbírce zákonů, bez které být aplikován nemůže (čl. 52 odst. 1 Ústavy 
ČR). Stejně tak mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR, které 
mají dokonce přednost před zákonem, vstupují v platnost na základě 
ratifikace prezidentem republiky (tj. orgánem moci výkonné) a jejich 
aplikovatelnost je podmíněna vyhlášením ve Sbírce mezinárodních 
smluv. Předkládaný návrh zákona je zcela transparentní a obsahuje 
výslovné zmocnění pro Ministerstvo financí, aby datum, od kterého 
bude příloha zákona aplikována (tento okamžik upravuje sama příloha 
v čl. 28), publikovalo. Moc zákonodárná není na svých pravomocech 
nijak krácena – překládaný návrh zákona bude Parlamentem schválen 
s tím, že datum, od kterého bude jeho příloha aplikována, je pouze 
vázáno na podmínku, která je stanovena přílohou, a Ministerstvo jen 
oznámí, kdy k splnění této podmínky došlo. Ustanovení § 2 až 4 jsou 
tak pouze deklaratorní, jejich význam spočívá jen v tom oznámit 
adresátům počátek, případně přerušení, obnovení a ukončení používání 
přílohy k zákonu, a to právě pro posílení jejich právní jistoty, protože 
bez takového sdělení by bylo pro poplatníky obtížné zjišťovat, kdy byly 
splněny podmínky uvedené v čl. 28 a 29 přílohy, tj. i bez sdělení 
Ministerstva financí se bude podle přílohy postupovat od data 
stanoveného v čl. 28. Ministerstvo financí tedy nemůže určit jako 
počátek, přerušení, obnovení či ukončení používání přílohy jakékoli 
datum, ale vždy oznámí datum stanovené podle čl. 28 či 29 přílohy. 
Zásada reciprocity je promítnuta v čl. 28 a 29 přílohy k zákonu 
a spočívá v tom, že zahájení, přerušení, obnovení a ukončení 
provádění pravidel obsažených v příloze k zákonu nastane vždy v obou 
jurisdikcích ve stejném okamžiku. 
 
Na základě ústního vypořádání byla ze strany Ministerstva obrany 
připomínka změněna na doporučující. 
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4. Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

1.  Bez připomínek  

5. Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1.  Bez připomínek  

6. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1.  Bez připomínek  

7. Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. Z Obecně k návrhu zákona  
Podstatou předloženého návrhu zákona je zajistit inkorporaci pravidel 
pro zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu do českého 
právního řádu. S ohledem na skutečnost, že Tchaj-wan není Českou 
republikou uznáván za stát, a tudíž s Tchaj-wanem nelze uzavřít 
standardní mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, jsou 
předmětná pravidla vycházející ze vzorových modelů OECD a OSN do 
českého právního řádu inkorporována prostřednictvím přílohy návrhu 
zákona, nazvané Ustanovení o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 
úniku v oboru daní z příjmů (dále jen „Ustanovení“), přičemž 
paragrafovaná část návrhu zákona toliko obsahuje ustanovení o účelu 
zákona, odkaz na přílohu, pravidla pro zahájení, pozastavení, ukončení 
a obnovení provádění přílohy a ustanovení o nabytí účinnosti zákona.  
Se zvolenou konstrukcí návrhu zákona Ministerstvo spravedlnosti 
nesouhlasí, když upozorňuje na následující nedostatky předloženého 
návrhu zákona.  
Za prvé, v příloze zákona lze obsáhnout část právního předpisu 
v případech, kdy je tímto zajištěna větší přehlednost předpisu, 
popřípadě má-li právní předpis obsahovat grafická znázornění, kresby 
či mapy (srov. čl. 29 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). V případě 
předloženého návrhu zákona je však v příloze upravena vlastní věcná i 
procesní úprava zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, 
když Ustanovení stanovují osobní, věcnou i územní působnost zákona, 
podmínky pro zamezení dvojího zdanění, způsob vyloučení dvojího 
zdanění, jakož i ustanovení o styku příslušných orgánů obou jurisdikcí. 
Úprava obsažená v příloze tedy svou podstatou tvoří jádro navržené 
právní regulace, pročež by měla být obsažena ve vlastním těle návrhu 
zákona, a nikoliv v příloze. 
Za druhé, konstatujeme, že příloha zákona tvoří nedílnou normativní 
součást zákona  
(srov. čl. 29 odst. 1 in fine Legislativních pravidel vlády), pročež i tato 
musí splňovat požadavky, jež jsou obecně kladeny na zákony. Mezi 
určující znaky zákonů a právních pravidel obecně náleží jejich platnost 
a účinnost, tedy schopnost vyvolat zákonem zamýšlené následky (viz 
čl. 52 odst. 1 Ústavy a § 3 zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů). 
Předložený návrh zákona však prostřednictvím § 2 až 4 vedle účinnosti 

Vysvětleno. Částečně vyhověno. 
Vzhledem ke specifickému charakteru předkládaného zákona text 
obsažený v příloze odpovídá standardnímu textu mezinárodních smluv 
o zamezení dvojímu zdanění, a to jak co se týká terminologie, tak 
struktury, z důvodu, aby byla zajištěna stejná praxe jako v případě 
uzavření standardních smluv o zamezení dvojímu zdanění.  Pro zajištění 
vzájemné reciprocity je dále nutné, aby text přílohy co nejvíce 
reflektoval anglický text dohodnutý s tchajwanskou stranou, aby 
nedocházelo k nedorozumění při komunikaci s tchajwanskými 
orgány.  Z tohoto důvodu se jeví vhodnějším vyčlenit jej takto jako 
celek do přílohy, nikoli jej uvádět přímo v zákoně, protože při takovém 
postupu by musel být do značné míry upravován a nemohlo by být 
zachováno jeho přesné znění. Bude na politickém rozhodnutí vlády, zda 
i přes nesoulad s Legislativními pravidly vlády v zájmu rozvoje vztahů 
s Tchaj-wanem návrh zákona Parlamentu předloží. Nelze však bez 
dalšího říci, že pokud Legislativní pravidla vlády s nějakou situací 
nepočítají nebo neupravují, je to v rozporu s nimi. 
Aplikovatelnost, resp. platnost, všech zákonů je ve skutečnosti vázána 
na akt moci výkonné, a to přinejmenším (odhlédne-li se od podpisu 
prezidentem republiky a předsedou vlády) na publikaci daného zákona 
ve Sbírce zákonů, bez které být aplikován nemůže (čl. 52 odst. 1 Ústavy 
ČR). Stejně tak mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR, které 
mají dokonce přednost před zákonem, vstupují v platnost na základě 
ratifikace prezidentem republiky (tj. orgánem moci výkonné) a jejich 
aplikovatelnost je podmíněna vyhlášením ve Sbírce mezinárodních 
smluv. Předkládaný návrh zákona je zcela transparentní a obsahuje 
výslovné zmocnění pro Ministerstvo financí, aby datum, od kterého 
bude příloha zákona aplikována (tento okamžik upravuje sama příloha 
v čl. 28), publikovalo. Moc zákonodárná není na svých pravomocech 
nijak krácena – překládaný návrh zákona bude Parlamentem schválen 
s tím, že datum, od kterého bude jeho příloha aplikována, je pouze 
vázáno na podmínku, která je stanovena přílohou, a Ministerstvo jen 
oznámí, kdy k splnění této podmínky došlo. Ustanovení § 2 až 4 jsou 
tak pouze deklaratorní, jejich význam spočívá jen v tom oznámit 
adresátům počátek, případně přerušení, obnovení a ukončení používání 
přílohy k zákonu, tj. i bez sdělení Ministerstva financí se bude podle 
přílohy postupovat od data stanoveného v čl. 28. Ministerstvo financí 
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zákona zakládá další vlastnost zákona – proveditelnost 
(aplikovatelnost) přílohy zákona – jež s ohledem na shora uvedený 
charakter této přílohy fakticky podmiňuje účinnost celé věcněprávní i 
procesní regulace obsažené v návrhu zákona. Podle čl. 15 odst. 1 
Ústavy patří zákonodárná moc výlučně Parlamentu ČR, přičemž v této 
kompetenci je jak stanovení vlastního obsahu zákonné regulace, tak 
také určení data účinnosti  
a popřípadě rovněž derogace této regulace. Podmínění faktické 
účinnosti celé právní regulace sdělením orgánu moci výkonné ve 
Sbírce zákonů, jež je navíc ve vztahu k § 3 návrhu zákona ve spojení 
s čl. 29 odst. 1 návrhu Ustanovení založeno na absolutní diskreci tohoto 
orgánu, je tedy možné považovat za rozporné s čl. 15 odst. 1 Ústavy.  
Za třetí, upozorňujeme rovněž, že zákon představuje jednostranný 
vrchnostenský projev státní moci. Konstrukci, podle níž je uplatňování 
Ustanovení, tedy součásti zákona, „striktně a výlučně založen[o] na 
zásadě reciprocity“ (čl. 27 Ustanovení), lze proto považovat za 
nevhodnou. Účinnost návrhu zákona, a tedy i Ustanovení 
představujících jeho přílohu, je jednostranně stanovena zákonodárcem, 
a nelze ji tedy podmínit reciprocitou druhé strany, jež z pohledu 
účinnosti zákona jakožto jednostranného projevu neexistuje. Uvedené 
nebrání tomu, aby existence reciprocity tvořila například podmínku 
postupu podle stávajícího čl. 22 Ustanovení, nemůže však podmiňovat 
účinnost, resp. proveditelnost, samotné právní úpravy. 
Nad rámec shora uvedeného dále upozorňujeme, že není zřejmé, zda 
lze zákonem uznat jurisdikci Tchaj-wanu [čl. 2 odst. 1 písm. b) 
Ustanovení] a založit spolupráci s orgánem jeho moci výkonné (viz 
např. čl. 24 odst. 3 a čl. 25 Ustanovení), pakliže předkladatel 
v důvodové zprávě konstatuje, že Česká republika neuznává Tchaj-wan 
jako samostatný stát. 
S ohledem na shora předestřené argumenty proto požadujeme 
kompletní přepracování návrhu zákona tak, aby odpovídal standardním 
požadavkům na zpracování zákona, tedy aby věcná i procesní úprava 
obsažena ve vlastním textu návrhu zákona, a nikoliv v příloze, a aby 
byl dále z návrhu odstraněn institut proveditelnosti (aplikovatelnosti) 
právní úpravy, závislý na aktu orgánu moci výkonné.  
Tato připomínka je zásadní  

tedy nemůže určit jako počátek, přerušení, obnovení či ukončení jejího 
používání jakékoli datum, ale vždy oznámí datum stanovené podle čl. 
28 či 29 přílohy. Ustanovení § 2 až 4 navrhovaného zákona byla 
upřesněna tak, aby bylo zřejmé, že sdělení Ministerstva financí ve 
Sbírce zákonů má pouze deklaratorní charakter. 
Zásada reciprocity je promítnuta v čl. 28 a 29 přílohy k zákonu 
a spočívá v tom, že zahájení, přerušení, obnovení a ukončení provádění 
pravidel obsažených v příloze k zákonu nastane vždy v obou 
jurisdikcích ve stejném okamžiku. 
Smyslem navrhovaného zákona je právě upravit danou problematiku 
v situaci, kdy Tchaj-wan není Českou republikou uznáván za stát, ale 
pouze za jurisdikci na daném území. Mezi pojmy „jurisdikce“ a „stát“ 
je z pohledu mezinárodního práva rozdíl, který návrh respektuje. 

8. Ministerstvo školství 
mládeže a 

tělovýchovy 

1. Z K Příloze, čl. 20: Předmětný článek odporuje výměnnému 
stipendijnímu programu MŠMT, který je s tchajwanskou stranou 
úspěšně realizován po řadu let a ve vzájemné relaci má významné 
postavení a je kladně hodnocen Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 
Stipendijní výměna vychází z principu úhrady nákladů přijímající 
stranou, tedy studentům z Tchaj-wanu, kteří jsou rezidenty Tchaj-
wanu, vyplácí stipendium určené na úhradu pobytových nákladů strana 
česká. Se zavedením zdanění této částky nesouhlasíme, protože by ve 

Vysvětleno. 
Článek 20 přílohy stanoví, že zdanění v České republice nepodléhají 
příjmy, které tchaj-wanským studentům plynou ze zdrojů mimo území 
České republiky. Nijak se tedy nedotýká, ani z něho nelze vyvozovat, 
zdanění příjmů těchto studentů, které plynou ze zdrojů na území České 
republiky, tedy ani stipendií vyplácených z českého státního rozpočtu. 
Příjmy v podobě stipendia ze státního rozpočtu jsou a budou i nadále 
osvobozena od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. k) 
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svém důsledku pouze snížila atraktivitu a samotnou možnost 
uskutečnění pobytu, přičemž prostředky by se de facto pouze převáděly 
mezi dvěma rozpočtovými kapitolami (stipendia jsou hrazena z 
rozpočtové kapitoly 333). Dále by předmětný článek mohl také vést k 
tomu, že by tchajwanská strana navrhla změnu celé báze reciproční 
výměny tak, aby stipendium hradila strana vysílající, tedy strana česká, 
vysílaným českým studentům. Tato praxe by pro Českou republiky 
byla mimořádně nevýhodná, protože dosavadní nabídka Tchaj wanu 
značně převyšuje nabídku českou, pokud jde o celkový počet 
stipendijních měsíců, a strana česká nemá prostředky na to, aby 
vybavila vlastní občany vyjíždějící na Tchaj-wan prostředky v 
dostatečné výši. Jediným efektem by tak bylo utlumení studijní 
mobility v rozporu se strategickými materiály i deklaracemi, které 
zdůrazňují jako jeden z významných cílů ve vzájemné relaci rozvoj 
akademické mobility s Tchaj-wanem. K tomuto dále upozorňujeme, že 
předmětný článek předkládaného návrhu zákona by v konečném 
důsledku mohl postihnout i celou škálu mobilitních programů na úrovni 
vysokých škol.  
S ohledem na uvedené požadujeme vypuštění celého předmětného 
článku, a to bez náhrady. 

bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto ohledu byla doplněna důvodová zpráva. 

9. Ministerstvo vnitra 1. Z Obecně: 
Ministerstvo vnitra vnímá situaci, ve které se předkladatel návrhu 
zákona nachází, jejíž podstatou je fakt, že území Tchaj-wanu není 
uznáno ze strany České republiky (ani širšího mezinárodního 
společenství) za samostatný stát. V souladu s Evropskou unií Česká 
republika zastávána zásadu „jedné Číny“ a uzavření jakékoliv 
mezinárodní smlouvy s Tchaj-wanem by mohlo být považováno za akt 
diplomatického uznání, což by bylo problematické z hlediska dalších 
případných vztahů s Čínskou lidovou republikou. Ustálený postup při 
uzavírání bilaterálních smluv s Tchaj-wanem spočívá v tom, že 
spolupráce je uskutečňována prostřednictvím smluv uzavřených mezi 
zastupující kanceláří daného státu  
v Tchaj-wanu a kanceláří zastupující Tchaj-wan v dotčeném státě. 
Postrádáme v důvodové zprávě vysvětlení, proč nebyl využit tento 
model, byť jsme si vědomi,  
že vynutitelnost takto uzavřené smlouvy dle tradičních norem 
mezinárodního práva je sporná. 

Vysvětleno. 
Dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji 
a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří uzavřena byla, text 
v příloze k zákonu odpovídá jejímu znění. V důvodové zprávě není tato 
dohoda zmíněna z důvodu, že podle vyjádření Ministerstva 
zahraničních věcí není vhodné upozorňovat na bilaterální charakter 
ustanovení obsažených v příloze k zákonu a dále že se nejedná o právně 
závazný dokument. Záměrem je vyvarovat se navození chybného 
dojmu, že navrhovaným zákonem má dojít k implementaci nějakého 
právního závazku České republiky. Ze stejného důvodu není uvedena 
ani mezinárodní komparace uzavírání dohod s Tchaj-wanem. 
 

9. Ministerstvo vnitra 2. Z Obecně: 
Chybí také vysvětlení, zda předkladatel zvažoval novelizaci daňových 
zákonů (patrně by postačila novelizace zákona o daních z příjmů) a 
vyhodnocení, proč nelze touto cestou postupovat. Zejména proč nelze 
provést např. standardní novelizaci ustanovení § 38f zákona o daních z 
příjmů tak, aby zahrnula i vyloučení dvojího zdanění pro tento účel. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Novelizace daňových zákonů zvažována byla, ale vzhledem k tomu, 
o jak velký zásah zejména do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
by se jednalo, byla zvolena varianta samostatného zákona. Nestačilo by 
totiž provést pouze novelizaci § 38f tohoto zákona, neboť toto 
ustanovení upravuje pouze způsob provedení metod vyloučení dvojího 
zdanění, tj. zápočtu a vynětí, nikoli již to, v jakých situacích se tyto 
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metody použijí, viz též odstavec 1 tohoto ustanovení, podle kterého se 
při vyloučení dvojího zdanění postupuje podle příslušných ustanovení 
smluv o zamezení dvojího zdanění. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D K § 2 až § 4: 
Účinnost předmětného zákona je prostřednictvím § 2 až § 4 navázána 
na akt Ministerstva financí - sdělení vyhlašované ve Sbírce zákonů. 
Považujeme takový postup za nestandardní, a to především s ohledem 
na ústavní princip dělby moci. Máme za to, že účinnost zákona, její 
pozastavení či obnovení mají být stanoveny zákonem. 

Vysvětleno. 
Aplikovatelnost, resp. platnost, všech zákonů je ve skutečnosti vázána 
na akt moci výkonné, a to přinejmenším (odhlédne-li se od podpisu 
prezidentem republiky a předsedou vlády) na publikaci daného zákona 
ve Sbírce zákonů, bez které být aplikován nemůže (čl. 52 odst. 1 Ústavy 
ČR). Stejně tak mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR, které 
mají dokonce přednost před zákonem, vstupují v platnost na základě 
ratifikace prezidentem republiky (tj. orgánem moci výkonné) a jejich 
aplikovatelnost je podmíněna vyhlášením ve Sbírce mezinárodních 
smluv. Předkládaný návrh zákona je zcela transparentní a obsahuje 
výslovné zmocnění pro Ministerstvo financí, aby datum, od kterého 
bude příloha zákona aplikována (tento okamžik upravuje sama příloha 
v čl. 28), publikovalo. Moc zákonodárná není na svých pravomocech 
nijak krácena – překládaný návrh zákona bude Parlamentem schválen s 
tím, že datum, od kterého bude jeho příloha aplikována, je pouze 
vázáno na podmínku, která je stanovena přílohou, a Ministerstvo jen 
oznámí, kdy k splnění této podmínky došlo. Ustanovení § 2 až 4 jsou 
tak pouze deklaratorní, jejich význam spočívá jen v tom oznámit 
adresátům počátek, případně přerušení, obnovení a ukončení používání 
přílohy k zákonu, a to právě pro posílení jejich právní jistoty, protože 
bez takového sdělení by bylo pro poplatníky obtížné zjišťovat, kdy byly 
splněny podmínky uvedené v čl. 28 a 29 přílohy, tj. i bez sdělení 
Ministerstva financí se bude podle přílohy postupovat od data 
stanoveného v čl. 28. Ministerstvo financí tedy nemůže určit jako 
počátek, přerušení, obnovení či ukončení jejího používání jakékoli 
datum, ale vždy oznámí datum stanovené podle čl. 28 či 29 přílohy. 
 
Na základě vypořádání na úrovni náměstků byla ze strany 
Ministerstva vnitra připomínka změněna na doporučující. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D K § 2 až § 4: 
Pokud jde o nabytí účinnosti (§ 2) a její „obnovení“ (§ 4), je návrh v 
rozporu (resp. šlo by o speciální úpravu) s § 3 zákona č. 309/1999 Sb., 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Podle tohoto 
ustanovení, pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní 
předpisy zásadně účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Návrh 
žádným způsobem obdobnou legisvakanci neupravuje. Máme za to, že 
přinejmenším v tomto ohledu (zavedení minimální legisvakanční lhůty) 
není odchylka od obecného zákona nutná a legisvakanci zde lze zavést. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
Účinnost navrhovaného zákona není stanovena v jeho § 2, ale v § 5, a to 
na patnáctý den po jeho vyhlášení, tedy plně v souladu s § 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
Pokud se jedná o provádění přílohy k navrhovanému zákonu, které 
upravuje § 2 a čl. 28 přílohy k zákonu, bude tu vždy určitá 
legisvakance, neboť nejprve je nutné, aby byl splněn postup umožňující 
provádění této přílohy na obou územích (tj. v našem případě nabytí 
účinnosti navrhovaného zákona), následně musí dojít k vzájemnému 
oznámení, že tento postup byl splněn a až v návaznosti na toto 
vzájemné oznámení je určen okamžik, od kterého se příloha k tomuto 
zákonu začne provádět (jedná se z materiálního hlediska o odloženou 
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použitelnost přílohy k tomuto zákonu), viz čl. 28 přílohy a důvodová 
zpráva k § 2 zákona. 
 
Na základě vypořádání na úrovni náměstků byla ze strany 
Ministerstva vnitra připomínka změněna na doporučující. 

9. Ministerstvo vnitra 5. Z K důvodové zprávě: 
S ohledem na praxi uzavírání smluv o dvojím zdanění podotýkáme, že 
na návrh může být nahlíženo jako na obcházení čl. 49 Ústavy, tedy 
o obcházení nutného souhlasu obou komor i jako na obcházení 
ratifikace samotné. Také lze polemizovat s tím, zda jím není 
devalvována role Ústavního soudu dle čl. 87 odst. 2 Ústavy. Z tohoto 
hlediska je namístě doplnit do důvodové zprávy i zhodnocení souladu  
s ústavním pořádkem.  

Vyhověno. 
V důvodové zprávě bude doplněno i zhodnocení souladu s Ústavním 
pořádkem v tomto ohledu. 
Zvolený postup nemůže představovat obcházení obou komor 
Parlamentu a ratifikace prezidentem republiky, neboť i s návrhem 
zákona budou muset obě komory Parlamentu vyjádřit souhlas (přičemž 
tento proces zahrnuje dokonce více čtení) a bude předložen k podpisu 
prezidentu republiky. Pokud nedojde k přijetí zákona, nelze podle 
přílohy postupovat. 
V případě zákona sice Ústavní soud nemůže rozhodovat o jeho souladu 
s ústavním pořádkem před jeho přijetím, jako je to v případě 
mezinárodní smlouvy před ratifikací podle čl. 87 odst. 2 Ústavy ČR, ale 
má tuto pravomoc po přijetí zákona podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy 
ČR. V případě přezkumu souladu zákona s ústavním pořádkem stanoví 
zákon o ústavním soudu širší okruh možných navrhovatelů tohoto 
posouzení, takže v tomto ohledu je možnost přezkumu ústavnosti 
dokonce širší než v případě mezinárodní smlouvy. Z věcného hlediska 
lze navíc k navrhovanému zákonu konstatovat, že pravděpodobnost 
jeho prohlášení za odporující ústavnímu pořádku je vzhledem k tomu, 
že jeho text odpovídá textu mezinárodních smluv, které Česká republika 
běžně uzavírá, velmi nízká. 

9. Ministerstvo vnitra 6. Z K důvodové zprávě: 
V důvodové zprávě postrádáme vysvětlení, jaká nevládní dohoda 
(strany dohody atd.) byla uzavřena tak, že se stala podkladem pro 
přílohu navrhovaného zákona. V této souvislosti lze zmínit slovenský 
příklad, kde bylo postupováno odlišným způsobem (srov. oznámení 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky publikované ve 
Zbierke zákonov pod č. 309/2011). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 
V důvodové zprávě není tato dohoda zmíněna z důvodu, že podle 
vyjádření Ministerstva zahraničních věcí není vhodné upozorňovat na 
bilaterální charakter ustanovení obsažených v příloze k zákonu a dále že 
se nejedná o právně závazný dokument. Záměrem je vyvarovat se 
navození chybného dojmu, že navrhovaným zákonem má dojít 
k implementaci nějakého právního závazku České republiky. Ze 
stejného důvodu není uvedena ani mezinárodní komparace uzavírání 
dohod s Tchaj-wanem. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1. Z A. K návrhu zákona 
V ustanovení § 1 odst. 1 je třeba vypustit slova „České republiky a 
Tchaj-wanu“. 
 
Odůvodnění:  
Užití slov, jejichž vypuštění je navrhováno, by v daném kontextu 
mohlo být vykládáno tak, že implicitně připouští povahu Tchaj-wanu 
jako státního útvaru. Užití těchto slov navíc v dané souvislosti není 
zapotřebí, neboť příslušné úřady jsou dále konkretizovány v čl. 3 odst. 

Vyhověno. 
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1 písm. g) přílohy k návrhu zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2. D B. K návrhu důvodové zprávy 
 V obecné části, bodě 3., odstavci druhém se doporučuje nahradit slovo 

„státy“ slovem „země“, a to z důvodu možného výkladu textu ve 
prospěch vnímání Tchaj-wanu jako státního útvaru. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 
zahraničních věcí 

3. D B. K návrhu důvodové zprávy 
V obecné části, bodě 9., písm. d), odstavci druhém se doporučuje 
nahradit výraz „ministr financí“ výrazem „Ministerstvo financí“, a to v 
případě všech tří výskytů uvedeného termínu. Česká republika s Tchaj-
wanem neudržuje dialog na úrovni ministrů vlády, nejvýše na úrovni 
jejich náměstků. 

Nevyhověno. 
Bod 9 písm. d) druhý odstavec obecné části důvodové zprávy se týká 
řešení případů dohodou, které je upraveno v čl. 24 přílohy k zákonu. 
V tomto ustanovení se stanoví, že poplatníci mohou svůj případ 
předložit příslušnému úřadu území, jehož je rezidentem. Příslušnými 
úřady přitom jsou podle čl. 3 odst. 1 písm. g) na obou stranách ministr 
financí nebo jeho zmocněný zástupce, nikoli Ministerstvo financí. 

11. Ministerstvo 
zdravotnictví 

1.  Bez připomínek  

12. Ministerstvo 
zemědělství 

1.  Bez připomínek  

13. Ministerstvo 
životního prostředí 

1.  Bez připomínek  

14. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

1.  Bez připomínek  

16. Úřad vlády České 
republiky 

- 
Odbor kompatibility 

1.  Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12  
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění.  
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Obecně lze konstatovat, že problematika dvojího zdanění spadá do 
oblasti volného pohybu kapitálu upraveného zejm. v čl. 63 a násl. 
SFEU, který se týká nejen členských států, ale i třetích zemí. Nicméně 
právní vztahy, které jsou přímým předmětem navrhované úpravy, 
nejsou právem EU regulovány, neboť sjednávání daňových smluv, 
resp. konkrétní úprava přímých daní, je doposud svrchovanou 
záležitostí každého členského státu.  
 

Bere se na vědomí. 
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Připomínky a návrhy změn: 
Předkladatel v obecné části důvodové zprávy uvádí, že s územím 
Tchaj-wanu není uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění, 
neboť Česká republika Tchaj-wan neuznává za stát. Z tohoto důvodu 
zvolil úpravu, které je typicky obsahem mezinárodních smluv na 
základě vzorových modelů OECD a OSN, a vtělil ji do formy zákona. 
Navržená úprava má formu jednostranného opatření s tím, že je 
předpokládáno, že k obdobné úpravě bude přikročeno i ze strany Tchaj-
wanu. Máme pochybnosti o legitimitě zvoleného přístupu předkladatele 
k dané problematice, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že sjednávání 
smluv, resp. úprava přímých daní, není na úrovni EU celkově 
harmonizována, a je v kompetenci jednotlivých členských států, 
neuplatňujeme k návrhu z pohledu práva EU žádné připomínky.  
 
Závěr: 
Návrhem zákona nejsou do právního řádu ČR implementovány 
předpisy EU a návrh není s právem EU v rozporu.   

17. Česká národní banka 1.  Bez připomínek  

18. Hospodářská 
komora České 

republiky 

1.  Bez připomínek  

19. Kancelář prezidenta 
republiky 

1.  Bez připomínek  

20. Komora daňových 
poradců 

1.  Bez připomínek  

24. Česká bankovní 
asociace 

1.  Bez připomínek  

 
Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 
Úřad vlády České republiky - Ministr a předseda Legislativní rady vlády, Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor, Senát – zahraniční výbor, Svaz průmyslu a dopravy ČR  
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