
Ročník 2022

SBÍRKA
MEZINÁRODNÍCH SMLUV

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 6 Rozeslána dne 21. dubna 2022 Cena Kč 44,–

O B S A H :

11. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se
automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb

12. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým
zámořským územím Spojeného království Montserrat

13. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks
a Caicos

14. Sdě lení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Litevskou republikou
při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz na Generálním konzulátu Litevské republiky v Grodnu
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Anguille
výpověď Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací
o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 9. prosin-
ce 20041).

S výpovědí Smlouvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne
23. května 2018 listinu o výpovědi Smlouvy.

Platnost Smlouvy byla ukončena na základě článku 8 Smlouvy dne 1. ledna 2019.

1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě
úrokových plateb byla vyhlášena pod č. 99/2006 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika závislému
zámořskému území Spojeného království Montserrat výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou
republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednané výměnou dopisů ze dne
22. října 2004 a 7. dubna 20051).

S výpovědí Smlouvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne
23. května 2018 listinu o výpovědi Smlouvy.

Platnost Smlouvy byla ukončena na základě článku 10 odst. 2 Smlouvy dne 13. června 2019.

1) Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
byla vyhlášena pod č. 101/2006 Sb. m. s. Pozastavení provádění Smlouvy bylo vyhlášeno pod č. 51/2017 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Turks
a Caicos výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednané
výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 16. prosince 20041).

S výpovědí Smlouvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne
23. května 2018 listinu o výpovědi Smlouvy.

Platnost Smlouvy byla ukončena na základě článku 16 odst. 2 Smlouvy dne 13. června 2019.

1) Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos byla vyhlášena pod č. 100/2006 Sb. m. s. Po-
zastavení provádění Smlouvy bylo vyhlášeno pod č. 51/2017 Sb. m. s.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 4. ledna 2022 informovalo Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky, že Česká republika pozastavila provádění
článku 1 odst. b) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve
vydávání víz1) a s účinností od 26. ledna 2022 není Česká republika zastupována Litevskou republikou při
posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz v Běloruské republice – na Generálním konzu-
látu Litevské republiky v Grodnu.

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, sjednaná
výměnou nót ze dne 9. ledna 2015 a 30. ledna 2015, byla vyhlášena pod č. 25/2015 Sb. m. s.
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