
INFORMACE  –  č. 8 
pro subjekty ČJF v souvislosti s novým Občanským zákoníkem – 
zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) 
 
 
 
NOVINKY ve zdaňování v souvislosti s rekodifikací práva od 1.1.2014  

Poslanecká směnovna dne 27.11.2013 schválila na své první schůzi mimo jiné i zákonná 
senátní opatření v souvislosti s rekodifikací práva, která upravují daňové zákony platné od 
1.1.2014. 

Prvně je nutné předeslat, že v novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmu (dále jen ZDP) 
je o „neziskovém sektoru“ hovořeno pod legislativní zkratkou „veřejně prospěšní poplatníci“ 
(dále jen VPP) podle § 17a dost. 1 ZDP.  
 
Nutné je i říci, že tito poplatníci jsou dále „rozděleni“ na poplatníky s tzv. „širokým základem 
daně podle § 18a odst. 5 ZDP ve znění od 1.1.2014 a na poplatníky s „úzkým“ základem daně. 
Lze shrnout, že spolek (dříve občanské sdružení) je poplatníkem s „úzkým“ základem daně. 
  
Velkou změnou od 1.1.2014 oproti roku 2013 je zdaňování úrokových příjmů (před 1.1.2014 
úroky z běžného účtu) a to jak u poplatníka se „širokým“ i „úzkým“ základem daně. Rozdíl je 
ten, že poplatníkovi s „úzkým“ základem daně bude úrokový příjem zdaňovat banka a to 
srážkovou daní v souladu s § 36 odst. 9 ZDP.  
  
POZOR – to znamená, že úrokový příjem je nově považován za zdanitelný příjem podle 
ZoDP. S každým vzniknuvším zdanitelným příjmem je nutné podat daňové přiznání k dani 
z příjmu právnických osob. Na úrokový příjem zdaňovaný srážkovou daní se nebude muset 
v souladu s § 38mb ZDP podávat daňové přiznání za podmínky, že nebude mít VPP jiné 
zdanitelné příjmy než úrokový příjem. A také nebude muset správci daně tuto svoji 
„nepovinnost“ oznamovat a to v souladu s § 38mc ZDP. 
 
Spolek, který bude mít i jiné zdaňované příjmy a současně také úrokový příjem, již tento 
úrokový příjem zdaněný srážkovou daní nebude do základu daně zahrnovat. 
 
Poplatník se „širokým“ základem daně bude úrokový příjem zahrnovat do svého obecného 
základu daně ve svém řádném daňovém přiznání, protože těmto poplatníkům banka úrokový 
příjem srážkovou daní zdaňovat nebude. 
 
Další změnou je nemožnost uplatnit u VPP s úzkým základem daně paušální výdaj na dopravu 
silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP. 
 
Na druhou stranu bylo i po 1.1.2014 zachováno osvobození od daně na členské příspěvky 
podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin.     
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