Pozměňovací návrh poslance Alfréda Michalíka
k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s
rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
(Sněmovní tisk č. 1004)

1. V části první (Změna zákona o daních z příjmů), Čl. I, bodu 2 se v „§ 4 odst. 1 písm. k)
bod 2 na konci doplňují tato slova: a jde-li o poplatníka, který je členem nebo
zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi,
příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci
zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,“.
2. V části devatenácté (Změna zákona o účetnictví), Čl. XXXIV, bodu 38 se v „§ 38a slova
„občanská sdružení, jejich organizační jednotky8), které mají právní subjektivitu“
nahrazují slovy „spolky, pobočné spolky8), které mají právní osobnost“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní: „§ 214 až 302 a § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.“.
3. V části třicáté páté (Změna rozpočtových pravidel), se v Čl. LVI za bod 2. doplňuje nový
bod 3. který zní:
„3. V „§ 7 odst. 1 písm. e) se slova „občanským sdružením8)“ nahrazují slovy „spolkům8)“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní: „§ 214 až 302 a § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.“.

Odůvodnění:
K bodu 1: Je nutné zachovat současný stav, kdy občanská sdružení poskytují plnění
klientům popř., svým členům, kteří jsou současně i zaměstnanci občanských sdružení (např.
v chráněných dílnách), a tato plnění jsou osvobozena od daně z příjmů fyzických osob.
Řešení, které je obsaženo ve vládním návrhu, by zrušením osvobození tohoto plnění od daně
z příjmů fyzických osob v uvedených případech vedlo k neodůvodněné diskriminaci
uvedených osob a nepřijatelným sociálním důsledkům (nedostupnost kompenzačních
pomůcek apod.), které by musely tato plnění zdaňovat oproti ostatním klientům občanských
sdružení (nově spolků), kteří jejich členy nebo zaměstnanci nejsou, a kteří by tato plnění
nezdaňovali.
K bodu 2: Jde o legislativně technickou úpravu, kdy novela zákona o účetnictví ve
vládním návrhu zákona opomněla reagovat na zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, provedené novým občanským zákoníkem a na nové spolkové právo obsažené
v novém občanském zákoníku.

K bodu 3: Jde o legislativně technickou úpravu, kdy novela zákona o rozpočtových
pravidlech ve vládním návrhu zákona opomněla reagovat na zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, provedené novým občanským zákoníkem a na nové spolkové právo
obsažené v novém občanském zákoníku.

V Praze dne 3. června 2013

Ing. Alfréd Michalík v.r.

