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Nižší organizační složky ČSCH
Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje/linka:

Dne:

Ing. David Rameš

25. 5. 2016

Aktuální informace
Vážení přátelé,
v souvislosti s některými přijatými usneseními Ústředním výborem ČSCH, změnou
legislativy týkající se naší činnosti nebo jen vnitřními organizačními záležitostmi se na vás
tímto dopisem obracím, abych vás o těchto skutečnostech souhrnně informoval.
Zápisy do spolkového rejstříku
Aktuální stav týkající se zápisů do spolkového rejstříku jsem podrobněji popsal na svazovém
webu i v časopisu Chovatel a opětovně přikládám v příloze tohoto dopisu. Z pohledu zákona
o veřejných rejstřících je zapotřebí doplnit požadované údaje na konci přechodného období,
které je 31. 12. 2016. Vzhledem k aktuálnímu stavu již provedených zápisů (jen cca třetina
všech subjektů!) a ke krátícímu se času, je zapotřebí tuto skutečnost nepodcenit. Ne vždy se
zápis subjektu podaří na první pokus a soud si nezřídka vyžádá doplnění dodaných podkladů,
které nejsou podle jeho aktuálních představ. Nejnověji byl v této souvislosti vytvořen
„unifikovaný“ formulář o volbě členů výboru a revizní komise, který tvoří přílohu tohoto
dopisu. Dochází totiž nyní k vracení některých zápisů ze schůzí spolků, to když nesplňovaly
právě představy soudu. Sekretariát tedy tímto opětovně vyzývá k dodání nutných materiálů
k podání zápisu do spolkového rejstříku u spolků, které nedodaly ještě žádný z podkladů
(formuláře jsou rovněž zveřejněny na svazovém webu, sekce Spolkový rejstřík).
Pozitivní zprávou nám pak může být to, že díky očekávané změně zákona o správních
poplatcích by i následné změny v rejstříku v budoucnu měly zůstat nezpoplatněny.
Zveřejňování účetní závěrky
Legislativní změna zákona o účetnictví přinesla od letošního roku novou administrativní zátěž
na naši činnost tím, že je požadováno zveřejnění výsledku hospodaření všech jednotek
(pobočných spolků). Opět byl materiál zveřejněn v Chovateli a na webu a opět ho ještě
přikládám k tomuto dopisu. Jako doplnění byl vytvořen i vzor formulářů, prostřednictvím
kterých je možné tento požadavek splnit – viz příloha.
Daňové povinnosti
Přílohou tohoto dopisu je i zestručněná podoba zákona o dani z příjmu, kde jsou vyznačeny
zejména body týkající se činnosti organizačních složek ČSCH – právnických osob, na které se

tento zákon vztahuje, a povinností z něj vyplývajících, tedy například povinnost podávat
daňová přiznání. Vzhledem k variabilitě okrajových podmínek týkající se této oblasti se
doporučuje v případě pochybností konzultace na příslušném územním finančním úřadě.
Svazová diskuze
ÚV ČSCH přijal usnesení, kterým diskuzi vedenou na svazovém webu mění na bezplatnou a
nově stanuje jak pravidla této diskuze, tak její správce. Více na webu ČSCH sekce Diskuze a
v příloze tohoto dopisu, kde jsou přiloženy jak zmíněná pravidla, tak formulář k žádosti o
přístup.
Další formuláře
ÚV rovněž na svých předchozích zasedáních schválil podobu Pravidel pro zpracovávání
zápisů v ČSCH a formuláře na objednání nánožních kroužků na drůbež a holuby pro rok
2017, opět vše viz příloha.
Změna hodnoty členské známky v průběhu roku
ÚV ČSCH schválil možnost měnit výši členské známky i během roku pouze navýšením na
650 Kč, adekvátně u mladých chovatelů, přičemž rozdílová známka se nevydává. Příjemce
obdrží všechna čísla časopisu Chovatel toho roku, pokud budou ještě na skladě (více viz Zápis
z 5. zasedání ÚV ČSCH).
Nabídka firmy Sabe
I pro letošní rok byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi ČSCH a Sabe, s.r.o., dodavatelem
mj. pohárů. Pro členy ČSCH jsou pak poskytovány slevy, pokud bude odběratelem člen ZO,
pak výše slevy činí 25 % z katalogových cen (a při odběru zboží ve výši min. 2 000 Kč je
poštovné zdarma), v případě objednání prostřednictvím Distribučního střediska ČSCH je pak
výše slevy 30 % z katalogových cen (v případě zasílání se připočte odpovídající výše
poštovného). Katalog firmy je k dispozici na www.sabe.cz.
Tento dopis včetně příloh je zároveň publikován na www.cschdz.ez.

S přátelským pozdravem

Ing. David Rameš, v.r.
generální sekretář ÚV ČSCH

SPOLKOVÝ REJSTŘÍK – aktuální stav
Nejprve je nutné opravit některé nepřesné informace, které byly na nejen tomto místě
uvedeny. Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) stanovuje mj. postup, jakým musí
být spolky zapsány ve veřejném (v našem případě spolkovém) rejstříku, přičemž podrobně
tyto kroky vymezuje zákon o veřejných rejstřících (zákon č. 304/2013 Sb.).
V části čtvrté posledně jmenovaného zákona v § 122 je pak stanoven postup, jakým způsobem
mají zapsané subjekty postupovat při aktualizaci zapsaných údajů do spolkového rejstříku. Ve
většinovém případě se totiž všechny spolky ČSCH „překlopily“ do spolkového rejstříku,
neboť disponovaly přiděleným IČ a v tomto případě byly k 1. 1. 2014 převedeny do evidence
spolkového rejstříku. Uvedený § 122 pak nařizuje osobám (tedy fyzickým či právnickým)
povinnost doslova „přizpůsobit“ údaje zde zapsané (rozumějme překlopené) do 3 let od
zápisu, tedy v době od zmíněného 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Pokud se tak nestane, bude
rejstříkový soud postupovat kroky uvedenými v bodě 3 § 122, což může vést v konečném
důsledku ke zrušení subjektu a nařízením jeho likvidace.
Poslední uvedené není jistě v zájmu nikoho ze zainteresovaných, proto sekretariát ÚV ČSCH
podniká maximální úsilí pro plynulé zapisování do spolkového rejstříku. Usnesením ÚV
ČSCH ze dne 9. 2. 2016 pak byly tyto kroky podpořeny přijetím dočasné pracovní síly do
sekretariátu ÚV.
Nutné je i dodat, že se sekretariát potýká s řadou překážek, které brání v plynulosti zapisování
ze strany rejstříkového soudu, a které ve finále vrhají negativní světlo na sekretariát, vedení
ČSCH či ČSCH jako takový. Překážkami jsou například nedodržování lhůt pro řízení, nebo
fakt, že ČSCH je od počátku zapisování již poněkolikáté změněna úřední osoba, pod kterou
ČSCH spadá (myšleno soudce, vyšší soudní úředník apod.). Díky odlišnému výkladu
podmínek pro zapisování jednotlivými úředními osobami (a to je konstatování faktu), byl
kupříkladu v uplynulých dvou měsících sekretariát ÚV ČSCH výrazně omezen v možnosti
zapisování do té doby, dokud nebyly upraveny návrhy na vklad dle nejnovějšího výkladu.
Nic to ovšem nemění na tom, že provedení zápisu do spolkového rejstříku je z příslušné
zákonné úpravy zapotřebí, a že zde musí existovat zájem všech zainteresovaných stran na
vzájemné spolupráci. Vzhledem k objemu doposud nezapsaných subjektů pak sekretariát ÚV
ČSCH žádá, aby zaslání dat sekretariátu nebylo necháváno „na poslední chvíli“. Ne vždy se
povede zápis subjektu (nebo jeho změn) na první pokus, často je zapotřebí doplnění údajů ze
strany zapisovaného subjektu, a pak se řízení adekvátně protahuje. Nelze tedy počítat s tím, že
pokud budou požadovaná data doručena sekretariátu ÚV ČSCH na samém konci lhůty, že
budou tyto zápisy realizovány. Pro bezproblémový průběh zápisů (které v současnosti ještě
zdaleka nedosahují ani 50 % ze všech v ČSCH evidovaných subjektů) se doporučuje doručení
všech podkladů průběžně, s nejzazším možným termínem koncem prvního pololetí 2016, i s
ohledem na zákonnou výjimku v placení soudního poplatku za provedený zápis.

Výňatek ze zápisu členské schůze ČSCH
ZO – Klub – OO - Specializovaná ZO (nehodící se škrtněte)
Název:
………………………………………………………………………………
konané dne …………………………………..,
na které proběhla následující volba členů výboru:
předseda

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

jednatel

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

________________________
razítko a podpis
(vlastnoruční předsedy nebo jednatele, netřeba ověřovat)

Revizní komise byla zvolena ve složení:
předseda

___________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

___________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

člen

___________________________________________
Jméno a Příjmení (hůlkovým písmem)

________________________
razítko a podpis
(vlastnoruční předsedy nebo jednatele, netřeba ověřovat)

Novela zákona o účetnictví a povinnosti, které z ní pro nás vyplývají.
Prvním lednem tohoto roku vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví (zákon č.
563/1991 Sb.), která přináší řadu změn a, bohužel, opět novou administrativní zátěž pro nás,
členy Českého svazu chovatelů, resp. jeho účetní jednotky (rozumějme organizací).
Tedy postupně. Naše pobočné spolky jsou právnickými osobami, tudíž se na ně zákon o
účetnictví beze zbytku vztahuje. Naše pobočné spolky (kterým se budu v tomto věnovat,
protože hlavní spolek je z pohledu zákona o účetnictví jiná kategorie), jsou v naprosté většině
spolky kategorie „mikro účetní jednotky“. To proto, že nedisponují většími aktivy než 9 mil.
Kč, nemají větší roční obrat než 18 mil. Kč a nemají více než 10 zaměstnanců. Pokud tedy
z pohledu tohoto zákona spolek nepřekračuje alespoň dvě z těchto tří uvedených kritérií, pak
je klasifikován jako ono „mikro“.
Dalšími důležitými kritérii pro kategorizaci vtahující se na pobočné spolky jsou ty, že pokud
ten není plátcem DPH, zároveň příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou
3 mil. Kč a zároveň hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 mil. Kč (pozor u spolků
vlastnící budovy, pozemky, fundus atd.!), pak tyto spolky mohou vést jednoduché
účetnictví. V praxi se velmi pravděpodobně tak i děje, není to nic nového, ovšem nyní je
zapotřebí ověřit skutečnosti uvedené v předcházející větě v závorce.
Vedení jednoduchého účetnictví by opět měla být pro všechny poměrně známá věc.
V jednoduchém účetnictví se vedou účetní knihy, kterými jsou peněžní deník, kniha
pohledávek a kniha závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku. Méně
známou skutečností, na kterou je nyní zapotřebí poukázat, je povinnost sestavení přehledu o
majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.
Naprostou novinkou je pak povinnost v případě spolků zveřejňování účetních závěrek,
v případě, že spolek vede pouze jednoduché účetnictví to pak je „jen“ výše zmíněný přehled
o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (podrobněji viz § 18 odst. 3, § 19
odst. 1 a 2, § 29 odst. 1 a § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví). Tento
přehled musí účetní jednotka sestavit do 6 měsíců od skončení účetního období a následně ho
zveřejnit.
Protože hlavní i pobočné spolky musí být díky „novému“ občanskému zákoníku (zákon č.
89/2012 Sb.) zapsány do spolkového rejstříku (o aktuálním stavu jsem na tomto místě psal
v minulém příspěvku), tak se zveřejnění výše uvedeného přehledu provádí cestou zaslání na
Rejstříkový soud. Ten ho pak zařadí do Sbírky listin příslušného zapsaného subjektu,
rozumějme tedy příslušnému spolku. Zasílané dokumenty, jak už to tak bývá, musí mít
předem stanovenou formu. Dokumenty musí být ve formátu PDF. Počítačově gramotná
členská základna tento typ dokumentu jistě zná, ovšem problém může nastat u spolků,
vyznávající prozatím klasickou podobu listinné komunikace. Pro ty by pak mohlo být
prozatímním řešením vytvoření požadovaných dokumentů v listinné podobě a prostřednictvím
zdatných kolegů převedení na požadovaný elektronický formát.
Vlastní zaslání finálního výstupu je pak umožněno několika způsoby: 1) prostřednictvím
datové schránky soudu (ID: eksab3e), 2) prostřednictvím e-mailu podatelny soudu
(slezska@msoud.pha.justice.cz), 3) prostřednictvím online podání do Sbírky listin soudu na
https://or.justice.cz/ias/ui/podani,
4)
webovou
aplikací
ePodatelna
dostupnou
z www.justice.cz anebo 5) zasláním rejstříkovému soudu či fyzickým předáním na podatelně
rejstříkového soudu na datovém nosiči typu CD nebo DVD (Městský soud v Praze, Slezská
2000/9, 120 00 Praha 2). Pro předávaný dokument (vyjma formou předání na datovém nosiči)

platí, že nesmí být větší 10 MB a vždy musí jít o jediný PDF dokument nedělený na více
souborů (např. po stránkách). Bohužel způsoby podání 2), 3) a 4) vyžadují podepsání
elektronickým podpisem, kterým ne každý disponuje. Pokud je zvolena forma předání 5), pak
se k nosiči přiloží průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán spolku.
Na samotný závěr několik termínů. Zveřejnění dokumentů za uzavřené účetní období
roku 2014 je nutné do 31. 3. 2016 (bohužel termín již uplynul, ale vždy je lépe zaslat
později, než vůbec), dokumenty za uzavřené účetní období roku 2015 pak do termínu 31.
3. 2017. Podotýkám, že dokumenty už předávají pobočné spolky rejstříkovému soudu
samostatně, nikoli prostřednictvím hlavního spolku, jako je tomu v případě jejich zápisů do
spolkového rejstříku.

Český svaz chovatelů, Základní organizace………………………
adresa…………………………, IČ…………
Městský soud v Praze
Slezská 2000/9
120 00 PRAHA 2

V …………………, dne……………..2016

Zaslání listin do spolkového rejstříku
Žádáme tímto o vložení dokumentů do Sbírky listin našeho spolku zapsaného
do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 2. Dokumenty
zasíláme v elektronické PDF podobě na přiloženém CD/DVD nosiči.
Seznam zasílaných dokumentů na CD/DVD:
Přehled o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích

– posílají ti, co vedou

jednoduché účetnictví

(nebo Účetní závěrka jednotky za rok 2014(5) – posílají ti, co vedou podvojné účetnictví)

S přátelským pozdravem

…………………………………..
předseda ZO

Přílohy: 1x CD/DVD

Přehled o příjmech a výdajích a
majetku a závazcích za rok 201…
Český svaz chovatelů, Základní organizace ……
IČ:
Spisová značka: L ……... vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: pobočný spolek
Předmět činnosti:Zabezpečovat cílevědomě řízenou
plemenitbu zvířat, zajišťovat zvyšování úrovně stávajících druhů a
plemen, zlepšování užitkových vlastností, vylepšování exteriéru a
provádět kontroly užitkovosti zvířat
Rozvahový den: 31. 12. 201…
Datum sestavení přehledu: ……….

Příjmy:

Příjmy celkem

v tis. Kč

0

z toho nezdanitelné příjmy (hlavní činnost spolku)
z toho zdanitelné příjmy (vedlejší činnost spolku)

Výdaje:

Výdaje celkem

v tis. Kč

0

z toho nezdanitelné výdaje (hlavní činnost spolku)
z toho zdanitelné výdaje (vedlejší činnost spolku)

Výsledek hospodaření za rok 201...:

v tis. Kč

zisk
ztráta

Inventarizace majetku k 31. 12. 201...:
pozemky
nemovitý majetek, stálé stavby
investiční majetek (nad 40 tis.)
DDHM, materiál (do 40 tis.)
odpisy
Celková hodnota majetku organizace
Schváleno na VČS ZO(OO,KS) dne …………
…………………..., předseda ZO (OO,KS)

v tis. Kč

0

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v aktuálním znění
(obsahuje zejm. paragrafy týkající se činnosti organizačních složek ČSCH)
§1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie137) a upravuje
a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob.
§ 17
Poplatníci daně z příjmů právnických osob
(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je
a) právnická osoba,
b) organizační složka státu,
c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy,
e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond
obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,
g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena,
poplatníkem,
h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné
postupy a řešení krize na finančním trhu.
(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty.
(3) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud mají na území České
republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je
poplatník řízen (dále jen „sídlo“). Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost,
která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy
plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud je poplatník, který není právnickou osobou, založen
nebo zřízen podle právních předpisů České republiky, má se za to, že má na území České
republiky sídlo.
(4) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své sídlo
nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost,
která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.
Vzhledem k tomu, že naše pobočné spolky jsou, resp. budou právnickými osobami, jsou
povinny se registrovat k dani z příjmu u příslušného finančního úřadu, resp. územního
pracoviště.
§ 17a
Veřejně prospěšný poplatník
(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským
právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.
(2) Veřejně prospěšným poplatníkem není
a) obchodní korporace,
b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,

c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských
zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou
organizace zaměstnavatelů,
d) zdravotní pojišťovna,
e) společenství vlastníků jednotek a
f) nadace,
1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo
2. jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.
Z ustanovení výše citovaného § jsou pobočné spolky považovány za veřejně prospěšné
poplatníky.
§ 18a
Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků
(1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně
a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle
tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
c) podpora od Vinařského fondu,
d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo
kraji,
e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními
organizacemi,
2. nájem a prodej státního majetku,
f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi.
(2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem
a) z reklamy,
b) z členského příspěvku,
c) v podobě úroku,
d) z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku.
(3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a)
posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá
činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší
nebo rovny než související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a
udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související výdaje (náklady)
vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch
jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související
výdaje.
(4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní
závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které
předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Obdobně
to platí i pro vedení výdajů (nákladů). Pokud tato povinnost nemůže být splněna organizační
složkou státu nebo obcí u jejich jednorázových rozpočtových příjmů, učiní se tak mimoúčetně
v daňovém přiznání.
(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně
prospěšného poplatníka, který je
a) veřejnou vysokou školou,
b) veřejnou výzkumnou institucí,
c) poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb
podle zákona upravujícího zdravotní služby,

d) obecně prospěšnou společností,
e) ústavem.
Z ustanovení § 18a vyplývá, co je u našich pobočných spolků předmětem daně a co ne.
§ 19
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozeny
a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k
provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů,
3. odborovou organizací,
4. politickou stranou nebo politickým hnutím, nebo
5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České
republiky a Agrární komory České republiky,
b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných
církví a náboženských společností,
c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady
za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě
nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro společnost s
ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena,
d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí
1. fondu penzijní společnosti,
2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle
odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy
obdobné fondům penzijního pojištění,
e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19)
f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému finančního trhu a příjem fondu ve
správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu,
g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu
podle rozpočtových pravidel,
h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle
zvláštního právního předpisu19a), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) zaúčtovány
ve prospěch výnosů,
i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou,
j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje
cenných papírů v majetku fondu,
k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění
vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše,
l) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny Ministerstvem
financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu125) a příjmy plynoucí z
nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu, a dále příjmy plynoucí z
práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát podle zvláštního právního
předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České inkasní, s.r.o., nebo ze
zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát,
m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry,
n) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně49) a z úroků z přeplatků zaviněných
orgánem sociálního zabezpečení,50)

o) příjem Zajišťovacího fondu,
p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona,
r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační
jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace
zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem,
s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů,
t) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo
podle zvláštního právního předpisu17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky
získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění,
u) příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem124),
v) příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty
držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85)
w) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti,
x) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému
Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských společenství,
a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České
republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy a
samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých
České republice Světovou bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou
investiční bankou,
y) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným v
§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8,
z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství,
za) příjem z podpory od Vinařského fondu,
zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle
zvláštního právního předpisu,4h)
zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího
odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady;
osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování elektroodpadů
a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto účelem s výjimkou
nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny,
zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů12a),
ze) příjmy z
1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17
odst. 3, mateřské společnosti,
2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi
uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie než České republiky,
zf) příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, a to
nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle zvláštního právního
předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku;
obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo
obdobného fondu dceřiné společnosti,
zg) zisk převáděný řídící nebo ovládající osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy, jedná-li se o příjmy plynoucí od dceřiné společnosti mateřské společnosti,
zh) příjem mimo stojícího společníka z vyrovnání na základě smlouvy o převodu zisku nebo
ovládací smlouvy, pokud je tento mimo stojící společník mateřskou společností ve vztahu k
ovládané nebo řízené osobě,

zi) příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem
jiného členského státu Evropské unie než České republiky, mateřské společnosti, která je
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky. Toto se
nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly a podíly na zisku vyplácené
dceřinou společností, která je v likvidaci,
zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného
členského státu Evropské unie než České republiky, od
1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo
2. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie než České republiky, na území České republiky,
zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní
korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny obchodní
korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České
republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro účely
tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných
nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy
1. úvěr,
2. zápůjčka,
3. dluhopis,
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.
zl) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle zvláštního
právního předpisu22a) a výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního
vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisu22a) a vedených na samostatném
účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, na
který Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí převede evidence
Střediska cenných papírů (dále jen "centrální depozitář"), v případě, stanou-li se příjmem
zvláštního vázaného účtu podle zvláštního právního předpisu22a),
zm) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního předpisu,112)
zn) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za
vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c),
zo) bezúplatný příjem vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a
pozemku vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě nebo osobou, která se stane vlastníkem
nově vzniklé jednotky v tomtéž domě,
zp) výnosy z operací na finančním trhu s peněžními prostředky státní pokladny podle
právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla.
(2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců 8 až 10 se nevztahuje na
a) podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské společnosti,
není-li mateřská společnost společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie než České republiky,
b) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, pokud je dceřiná
společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci.
(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České
republiky, obchodní korporace, která není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a
1. má některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství;93) tyto formy
uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním systému s dálkovým
přístupem a

2. podle daňových zákonů členských států Evropské unie je považována za daňového
rezidenta a není považována za daňového rezidenta mimo Evropskou unii podle ustanovení
smlouvy o zamezení dvojího zdanění s třetím státem a
3. podléhá některé z daní uvedených v příslušném právním předpisu Evropských
společenství,93) které mají stejný nebo podobný charakter jako daň z příjmů. Seznam těchto
daní uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním systému s
dálkovým přístupem; za obchodní korporaci podléhající těmto daním se nepovažuje obchodní
korporace, která je od daně osvobozena nebo si může zvolit osvobození od daně,
b) mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a
má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu družstva nebo
společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České
republiky, a která má nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním
kapitálu jiné obchodní korporace,
c) dceřinou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má
některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu družstva, nebo
obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než
České republiky, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12
měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl,
d) třetím státem stát, který není členským státem Evropské unie.
(4) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) až zi) a podle odstavce 9 lze uplatnit při splnění
podmínky 10% podílu na základním kapitálu, i před splněním podmínky 12 měsíců
nepřetržitého trvání podle odstavce 3, avšak následně musí být tato podmínka splněna.
Nebude-li splněna minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu nepřetržitě po dobu
nejméně 12 měsíců, posuzuje se osvobození od daně podle
a) odstavce 1 písm. zf) až zi) uplatněné poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 jako nesplnění
jeho daňové povinnosti ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové
přiznání, za které bylo osvobození od daně uplatněno,
b) odstavce 1 písm. ze) až zh) uplatněné plátcem daně jako nesplnění povinnosti plátce daně a
postupuje se podle § 38s.
(5) Osvobození podle odstavce 1 písm. zj) a zk) lze uplatnit, pokud
1. plátce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků a příjemce úroků z
úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků jsou osobami přímo kapitálově
spojenými po dobu alespoň 24 měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích a
2. příjemce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků je jejich
skutečným vlastníkem a
3. úroky z úvěrového finančního nástroje nebo licenční poplatky nejsou přičitatelné stálé
provozovně umístěné na území České republiky nebo státu, který není členským státem
Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací,
a
4. příjemci úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků bylo vydáno
rozhodnutí podle § 38nb.
Osvobození lze uplatnit i před splněním podmínky uvedené v bodě 1, avšak následně musí být
tato podmínka splněna. Při nedodržení této podmínky se postupuje přiměřeně podle odstavce
4.
(6) Příjemce podílu na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné
společnosti, úroků z úvěrového finančního nástroje a licenčních poplatků je jejich skutečným
vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako
zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu.
(7) Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za
užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu
literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového
programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo

model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní
poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za nájem nebo za
jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.
(8) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zj) a zk) lze za podmínek
uvedených v odstavcích 3 až 7 pro společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského
státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro příjmy vyplácené obchodní
korporací, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, obchodní korporaci, která je
daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska; přitom
osvobození podle odstavce 1 písm. zj) lze použít počínaje dnem 1. ledna 2011. Při využití
osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk).
(9) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) platí i pro příjmy plynoucí poplatníkovi
uvedenému v § 17 odst. 3 a společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu
Evropské unie než České republiky, z podílu na zisku vypláceného obchodní korporací a z
převodu podílu v obchodní korporaci, pokud tato obchodní korporace
1. je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou účinnou
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a
2. má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením
omezeným, akciová společnost nebo družstvo podle zvláštního právního předpisu, a
3. je v obdobném vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z podílu na zisku nebo z převodu
podílu v obchodní korporaci plynou, jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti za
podmínek stanovených v odstavcích 3 a 4, a
4. podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12
%, a to alespoň ve zdaňovacím období, v němž poplatník uvedený v § 17 odst. 3 o příjmu z
podílu na zisku nebo z převodu podílu v obchodní korporaci účtuje jako o pohledávce v
souladu se zvláštním právním předpisem20), a ve zdaňovacím období předcházejícím tomuto
zdaňovacímu období; přitom došlo-li u obchodní korporace k zániku bez provedení likvidace,
posuzuje se splnění této podmínky u právního předchůdce; za obchodní korporaci podléhající
takové dani se nepovažuje obchodní korporace, která je od daně osvobozena, nebo si může
zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od této daně.
Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle tohoto odstavce lze uplatnit, pokud
příjemce příjmu z podílu na zisku nebo z převodu podílu je jejich skutečný vlastník. Výdajem
vynaloženým na příjem uvedený v odstavci 1 písm. ze) bodu 2 je vždy nabývací cena tohoto
podílu stanovená podle tohoto zákona. Pro stanovení výdajů (nákladů) vynaložených na
příjmy (výnosy) osvobozené podle tohoto odstavce se ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk)
použije přiměřeně. Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a podle tohoto odstavce
nelze uplatnit u podílů v obchodní korporaci, které byly nabyty v rámci koupě obchodního
závodu (§ 23 odst. 15).
(10) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a písm. zi) a podle odstavce 9 lze za
podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 6 pro obchodní korporaci, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro
obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Při
využití osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm.
zk).
(11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit, pokud
dceřiná společnost nebo mateřská společnost
a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena,
b) si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo
obdobné daně, nebo
c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %.
(12) U akciové společnosti s proměnným základním kapitálem tvořící podfondy se podmínky
podle odstavce 3 písm. b) a c) posuzují za akciovou společnost a podfondy samostatně.

Z § 19 vyplývají příjmy osvobozené od daně.
§ 38m
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek
pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.
§ 38mb
Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
Daňové přiznání není povinen podat
a) veřejně prospěšný poplatník, pokud
1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z
nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a
2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 9,
b) společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně,
příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby
daně,
c) veřejná obchodní společnost,
d) zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do
dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.
§ 38mc
Výjimka z oznamovací povinnosti
Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek, kterým nevznikla ve
zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, nejsou povinni sdělit
tuto skutečnost správci daně.
§ 38 řeší podávání daňového přiznání a výjimky v jeho podání.
§ 23
Základ daně
(1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně,
a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné
a časové souvislosti v daném zdaňovacím období; rozdíl se upraví podle tohoto zákona.
(2) Pro zjištění základu daně se vychází
a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních
standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví.20) Poplatník, který sestavuje účetní závěrku
podle Mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropských společenství126), pro
účely tohoto zákona použije ke zjištění výsledku hospodaření a pro stanovení dalších údajů
rozhodných pro stanovení základu daně zvláštní právní předpis20i). Při stanovení základu daně
se nepřihlíží k zápisům v knihách podrozvahových účtů, není-li v tomto zákoně stanoveno
jinak. Pro zjištění základu daně veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti se
vychází z výsledku hospodaření upraveného o převod podílů na výsledku hospodaření
společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti.
Pro zjištění základu daně u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního
odpisování podle právních předpisů upravujících účetnictví, se vychází z výsledku
hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování,
b) z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.
(3) Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2
a) se zvyšuje o

1. částky neoprávněně zkracující příjmy,
2. částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů),
3. částky uplatněné v předchozích zdaňovacích obdobích nebo v obdobích, za která se podává
daňové přiznání, jako osvobozený bezúplatný příjem veřejně prospěšného poplatníka nebo
výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud následně došlo k porušení
podmínek pro jejich osvobození nebo uplatnění jako výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, a to ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání,
ve kterém k porušení došlo,
4. částky, o které byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodů 1 a 2 za předchozí
zdaňovací období, a to ve zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností v účetnictví
provedena a ovlivnila výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření se zvyšuje dále o částku,
o kterou byl snížen výsledek hospodaření podle písmene c) bodu 1 za předchozí zdaňovací
období, a to v tom zdaňovacím období, kdy je oprava nesprávností zaúčtována rozvahově,
5. částky pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které je podle
zvláštních právních předpisů21) povinen platit zaměstnanec a byly zaměstnavatelem, který
vede účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce následujícího po uplynutí
zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat podle tohoto
zákona nebo zvláštního zákona daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou částky
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění částkami, o které se zvýší
výsledek hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro podání daňového přiznání,
6. přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných
sankcí ze závazkových vztahů u věřitele, který vede účetnictví, pokud byly podle písmene b)
bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v předchozích zdaňovacích obdobích; přitom
za přijetí úhrady se považuje i vzájemné započtení pohledávek. Věřitel, který vede účetnictví
a postoupí pohledávku z těchto smluvních sankcí nebo u kterého pohledávka z těchto sankcí
zanikne jiným způsobem než jejím uhrazením nebo splynutím práva s povinností u jedné
osoby a její výše byla podle písmene b) bodu 1 položkou snižující výsledek hospodaření v
předchozích zdaňovacích obdobích, je povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek
hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle bodu 2. Obdobně to platí pro
právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,
7. částku zrušené rezervy, jejíž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní právní
předpis,22a) u poplatníka, který nevede účetnictví,
8. rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní korporací
jejímu členovi nebo část tohoto rozdílu, o který nebyla snížena nabývací cena podílu (§ 24
odst. 7), a to ke dni vzniku obchodní korporace při založení nové obchodní korporace, v
ostatních případech ke dni splacení vkladu. Toto se nevztahuje na poplatníky uvedené v § 2,
9. částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá
poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se
podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani
nebo k ukončení činnosti,
V § 23 je řešen základ daně.

Z výše popsaného závěrem plyne:
1) Povinnost podávat daňové přiznání pro právnické osoby a stanovují se výjimky
pro podání daňového přiznání pro veřejně prospěšného poplatníka,
2) Čím je tvořen základ daně,

3) Kterých příjmů se týká daňová povinnost a které jsou z daňové povinnosti
osvobozeny,
4) To, že se podává daňové přiznání s kladným výsledkem hospodaření, ještě
neznamená, že se platí daň.
5) Celá záležitost je tak specifická, individuální a variabilní v závislosti na počtu
pobočných spolků, že je v této oblasti lepší, pokud nemáte v pobočných spolcích
záporný výsledek hospodaření, obrátit se s konzultací na příslušného úředníka
územního finančního úřadu.
Zpracoval Ing. Miroslav Kroft

Pravidla a podmínky diskusního fóra www.cschdz.eu
Přístup do svazové diskuse je umožněn všem členům ČSCH, kteří mají pro příslušný rok
zaplacený členský příspěvek (uhrazenou členskou známku). Přístup není zpoplatněný.
Zájemce o přístup do této uzavřené svazové diskuse vyplní formulář a nejpozději do 15
pracovních dnů mu bude zaslán na uvedený kontaktní e-mail platné přístupové heslo a jméno
- pro daný rok. V diskusi je možné vytvářet jednotlivá témata týkající se dění v ČSCH, ale i
témata obsahující přímo chovatelské téma vyplívající z vlastní zkušenosti a mapující
problémy v chovech drobného zvířectva. Do jednotlivých témat je možné postupně přikládat
další otázky, návrhy, podněty, doporučení a následné odpovědi jednotlivým diskutujícím.
Doporučujeme přikládat své příspěvky do již vytvořených témat, pro lepší orientaci
diskutujících.
V diskusním fóru je zakázáno vkládat příspěvky:
1. porušující zákony České republiky a Stanovy ČSCH;
2. se soukromou a komerční inzercí, včetně reklamy;
3. obsahující osobní údaje jednotlivců (rodná čísla, datum narození atd.);
4. s vědomě zavádějícím obsahem, nebo nepravdy;
5. s urážlivým obsahem, napadající jednotlivé diskutující, nebo ostatní členy ČSCH.
Další ustanovení diskuse:
1. Za obsah vložených příspěvků nenese provozovatel tohoto webu zodpovědnost.
2. Určený administrátor diskuse má právo vymazat vložený příspěvek jednotlivce, pokud
porušuje pravidla této diskuse. O porušení pravidel, rozhoduje pověřený člen ČSCH.
3. Při opakovaném porušování pravidel může administrátor zablokovat přístup tomuto
diskutujícímu. V těchto případech zůstane datum a jméno diskutujícího v tématu s
upozorněním o vymazání jeho nevhodného příspěvku.
4. Každý diskutující má právo upozornit pověřeného člena ČSCH na porušení pravidel této
diskuse na e-mail: ara.osek@seznam.cz
5. Je zakázáno kopírování jednotlivých příspěvků a následné šíření mimo tuto diskusi.
6. Vkládání fotografií a příloh není zatím možné.
7.Jednotlivé složky ČSCH mohou vkládat upoutávky a odkazy na své výstavy a ostatní akce
pořádané v rámci své činnosti.
8. ÚV ČSCH má právo na změnu těchto pravidel – schválením nového usnesení.
Schváleno usnesením ÚV ČSCH č. 6/ÚV 16/4/4/4 ze dne 13. 4. 2016
(Zároveň se ruší Usnesení č. 4/ÚV 16/2/11/1 – prvotní verze pravidel pro diskusní fórum.)

Postup pro přístup na svazovou diskusi:
Vyplněním tohoto formuláře a odesláním Sekretariátu ÚV ČSCH poštou na adresu: Český
svaz chovatelů, Maškova 3, 182 53 Praha 8–Kobylisy nebo jako naskenovaný dokument na email registr@cschdz.eu, získáte do 15 pracovních dnů přístupové heslo a jméno do svazové
diskuse. Zároveň tímto potvrzujete svůj souhlas s pravidly a podmínky této diskuse.

Přihlašovací formulář do diskuse na stránkách www.cschdz.eu

Člen ČSCH ZO
Jméno a příjmení diskutujícího

Podpis žadatele a
souhlas s podmínkami
diskuse

(uveďte organizaci)

E-mailová adresa diskutujícího

Poštovní adresa diskutujícího

Přístupové jméno

Heslo

PŘIDĚLIL:
DATUM A PODPIS:

Pravidla pro pořizování zápisů v ČSCH
Nový občanský zákoník (NOZ) ukládá k zápisům spolku následující:
§ 254
(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská
schůze. (2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo
mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy
byl zápis vyhotoven. (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek
určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.
Pravidla pro zpracování zápisů v ČSCH
Účelem zápisu je poskytnutí věcných informací ze zasedání (poznámka – rozuměno též schůze,
jednání, rokování, konference, valné hromady, porady atd.) a zaznamenání obsahu jednání z
důvodu archivace. Nejedná se o doslovný písemný záznam ze zasedání, neuvádějí se výstupy
všech účastníků ani detailní popis jejich příspěvků.
1. Zápis musí být vyhotoven do 30 dnů od skončení zasedání.
2. Zápis věcně informuje o průběhu zasedání. Je možné použít heslovitou formu zápisu.
Zásadní a závaznou částí zápisu je usnesení (závěr).
3. Není-li součástí zápisu seznam účastníků zasedání, pak musí být přílohou zápisu
prezenční listina.
4. Ze zápisu musí být zřejmé, jestli zasedání bylo usnášeníschopné.
5. Je-li v zápisu zachyceno hlasování, uvádí se formou „schváleno x neschváleno“ nebo
přímo uvedením počtu hlasů, kterým byl bod „schválen x neschválen“.
6. Zápis zpracuje pověřený zapisovatel. Není-li to ze závažných důvodů možné, zápis
vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal – povinnost dle NOZ.
7. Pokud se provádí ověření zápisu a jsou určeni ověřovatelé, připadne z třicetidenní lhůty
na vyhotovení zápisu 20 dnů a na ověření 10 dnů. Pokud se tak nestane, zveřejní statutární
orgán, kterého se zápis týká, neověřený zápis, a to s poznámkou „neověřeno“.
8. Ověřování spočívá v kontrole zápisu, odpovídá-li průběhu zasedání.
9. Ověřování usnesení (závěru) je omezeno na formální administrativní či pravopisnou
úpravu textu. Obsahově a významově nesmí zapisovatel ani ověřovatelé do schváleného
usnesení (závěru) zasahovat.
10. Ze zápisu musí být zřejmé:
a) kdo zasedání svolal;
b) jak bylo zasedání svoláno;
c) kdy a kde se zasedání konalo;
d) kdo zasedání zahájil;
e) kdo zasedání předsedal (vedl);
f) kteří další činovníci (členové komisí) byli zvoleni;
g) jaké usnesení (závěr) bylo přijato;
h) kdy byl zápis vyhotoven (kdy bylo ověřování ukončeno).
11. Pokud se pořizuje ze zasedání zvukový záznam, musí být tato informace podána na
začátku jednání, včetně toho, kde bude zvukový záznam uložený a jak dlouho.
12. Součástí zápisu mohou být pouze přílohy, které byly na zasedání schváleny.
13. Zápis bude uložen k nahlížení v sídle spolku.
14. Zasedání určí:

a) komu bude zápis odeslán a do kolika dnů po jeho vyhotovení;
b) bude-li zápis (či pouze usnesení - závěr) zveřejněný na webových stránkách a do kolika
dnů po jeho vyhotovení.
15. Na webových stránkách nesmí zasedání vyvěsit zápis, který obsahuje informace
takového charakteru, jež by ohrozily činnost spolku, poškodily jeho pověst a nebo zavdaly
důvod k soudním sporům.
Schváleno na jednání ÚV ČSCH dne 9. 2. 2016
Číslo usnesení: USNESENÍ 4/ÚV 16/2/10/1

Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů drůbeže, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 284683454, fax: 284681451, e-mail: drubez@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100
V Praze dne 25. května 2016
URČENO - OO ČSCH a klubům, jež splnily podmínky usnesení č. 52/7/13m/2014
VĚC - objednávka registračních kroužků pro DRŮBEŽ na rok 2017

Cena jednoho kroužku je 5,- Kč/ks včetně DPH.
Objednávku nánožních kroužků pro drůbež na rok 2017 odešlete nejpozději

do 31. července 2016
Později doručené objednávky budou vyřizovány jako doobjednávky.
UPOZORNĚNÍ – OO ČSCH a kluby obdrží po zaslání objednávky fakturu. Ta musí být
do termínu splatnosti uhrazena, jinak nebudou kroužky rozeslány.
Cena jednoho doobjednaného kroužku je 7,- Kč/ks včetně DPH. Termíny pro
doobjednání kroužků: do 15. 1. 2017, do 15. 3. 2017, do 15. 5. 2017 a do 15. 6. 2017
(kroužky proto doobjednávejte s dostatečným předstihem).
Odešlete nejpozději do 31. července 2016 na adresu: ČSCH, ÚOK chovatelů drůbeže, Maškova 3, 182 53
Praha 8 - Kobylisy (nebo sken s razítkem zašlete e-mailem na adresu: drubez@cschdz.eu)
OO ČSCH (KLUB) ......................................... závazně objednává reg. kroužky pro drůbež na rok 2017

Velikost

Kusů

Velikost

27

16

24

15

22

13

20

11

18

9

Kusů

7 (na křepelky)

Celkem všech kroužků.........................................................................................................
Kroužky zašlete na adresu:
Příjmení, jméno.............................................................................................................................
Adresa + PSČ................................................................................................................................
Telefon........................................................E-mail:......................................................................
Razítko + podpis......................................
Adresa pro fakturaci: (jednotná adresa pro OO ČSCH na vystavování všech faktur)
Příjmení, jméno.............................................................................................................................
Adresa + PSČ................................................................................................................................
Telefon........................................................E-mail:......................................................................

Český svaz chovatelů
Ústřední odborná komise chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 284684437, 284683454, fax: 284681451, e-mail: holubi@cschdz.eu,
http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100
V Praze dne 25. května 2016
URČENO - OO ČSCH a klubům, jež splnily podmínky usnesení č. 52/7/13m/2014
VĚC - objednávka registračních kroužků pro HOLUBY na rok 2017
Cena jednoho kroužku je 5,- Kč/ks včetně DPH.

Objednávku nánožních kroužků pro holuby na rok 2017 odešlete nejpozději

do 31. července 2016
Později doručené objednávky budou vyřizovány jako doobjednávky.
UPOZORNĚNÍ – OO ČSCH a kluby obdrží po zaslání objednávky fakturu. Ta musí být
do termínu splatnosti uhrazena, jinak nebudou kroužky rozeslány.
Cena jednoho doobjednaného kroužku je 7,- Kč/ks včetně DPH. Termíny pro
doobjednání kroužků: do 15. 1. 2017, do 15. 3. 2017, do 15. 5. 2017 a do 15. 6. 2017
(kroužky proto doobjednávejte s dostatečným předstihem).
Odešlete nejpozději do 31. července 2016 na adresu: ČSCH, ÚOK chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53
Praha 8 - Kobylisy (nebo sken s razítkem zašlete e-mailem na adresu: holubi@cschdz.eu)
OO ČSCH (KLUB) ........................................ závazně objednává reg. kroužky pro holuby na rok 2017

VELIKOST

POČET

7
8
9

VELIKOST

POČET

10
11
12

Celkem všech kroužků ............................................................
Kroužky zašlete na adresu:
Příjmení, jméno ............................................................................................................................
Adresa + PSČ ..............................................................................................................................
Telefon ........................................................e-mail: ....................................................................
Razítko + podpis ......................................
Adresa pro fakturaci: (jednotná adresa pro OO ČSCH na vystavování všech faktur)
Příjmení, jméno.............................................................................................................................
Adresa + PSČ...............................................................................................................................
Telefon ........................................................e-mail: ....................................................................

