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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 122 Rozeslána dne 1. července 2020 Cena Kč 37,–

O B S A H :

308. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou

309. Sdě lení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení
dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7
zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/
/2020 Sb.:

Čl. I

V § 2 nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o pojišťování a financo-
vání vývozu se státní podporou, odstavec 4 zní:

„(4) Záruky nemohou být poskytovány v násle-
dujících oblastech převažující ekonomické činnosti:

a) ubytování,

b) činnost heren, kasin a sázkových kanceláří.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2020.

Předseda vlády:

v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 25. června 2020

o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb.,
o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Ministerstvo financí na základě § 2 zákona č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu
k Tchaj-wanu, sděluje, že si Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchaj-pej a Tchajpejská hospodářská
a kulturní kancelář Praha vzájemně oznámily, že je možné používat pravidla uvedená v příloze k tomuto
zákonu, a tato pravidla se podle čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu použijí:
a) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje,

(i) na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. a) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy vyplácené
nebo připisované k 1. lednu 2021 nebo později a

(ii) na území, které je uvedeno v čl. 2 odst. 1 písm. b) přílohy k tomuto zákonu, na příjmy splatné
1. ledna 2021 nebo později,

b) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2021 nebo později.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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