
Změny zákona o dani z přidané hodnoty ve vztahu ke spolku Praha12.net 
 
Dne 20.12.2018 schválil Parlament České republiky zákon Č.6/2019 Sb. 
„Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“ 

 
Tento zákon s účinností od 1.4.2019 mění především v  § 61, odst. 1, písm.a viz nové a staré 
znění: 
 

 
 
Zákon o dani z přidané hodnoty vymezuje také předmět daně: 
 

 
 
 
Rada spolku je toho názoru, který ostatně spolek Praha12.net soustavně presentuje a 
praktikuje, že za protihodnotu neposkytujeme služby a nedodáváme zboží a nevyvíjíme 
ekonomickou činnost. 
A tedy že platby členských příspěvků nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, proto se na 
nás tato ustanovení, tedy povinnost registrace k platbě daně z přidané hodnoty nevztahují. 
 



Současně má však rada spolku informace a důvodné obavy, že by zachování stávajícího 
způsobu fungování spolku mohlo mít do budoucna závažné právní a ekonomické dopady 
(současné novelizované znění zákona ve své podstatě dává správci daně příliš široké možnosti 
manévrování ve své případné argumentaci).  
 
Je pravděpodobné, že část aktivit spolku, může být s ohledem na pojmové znaky 
podnikatelské činnosti (při jejich naplnění) posouzena příslušnými úřady za výkon 
podnikatelské činnosti (činnost provozovaná soustavně za účelem dosažení zisku), kdy tato je 
i jinými subjekty vykonávána ryze podnikatelským způsobem. Z uvedených právních 
předpokladů je tedy obava, že tato činnost bude posuzována jako podnikatelská, důvodná. 
 
Uvedený výklad by pak ve svém důsledku mohl vést i k případnému zrušení spolku soudem s 
likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v případě, že 
spolek, ač byl na to soudem upozorněn vyvíjí činnost v rozporu s ustanovení § 217 občanského 
zákoníku (hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž 
naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být 
nemůže) nebo udělování sankcí ze strany finančního úřadu. 
 
Současně má rada spolku za to že od doby zakládání původních občanských sdružení a volných 
forem „sdružení osob“ na pomezí let 2002-2004 dosáhl spolek mnohých z tehdy stanovených 
cílů především v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich faktické a 
ekonomické dostupnosti v požadované kvalitě a kvantitě. 
Tento současný stav „po vítězství“ pak vede nutně ke sníženému zájmu členů a i jejich 
možnému nepochopení rozdílu mezi členství ve spolku a konzumací komerční služby. 
Spolek se v tomto ohledu stává obětí svého (a jemu podobných komerčních i nekomerčních 
aktivit v ČR) úspěchu. 
 
Rada spolku se ve své podstatě domnívá, že nebude v budoucnu možné argumentovat správci 
daně v případě, kdy i někteří naši vlastní členové nebudou schopni vnímat tento rozdíl mezi 
službou a členstvím. 
 
Jedním z hlavních důvodů výběru právní formy neziskového spolku byla i nízká míra 
byrokratické zátěže vůči členům a orgánům spolku, kteří tuto svoji činnost dělají především 
bez nároku na odměnu. Ani v současné situaci se nechceme vydat cestou akceptace 
argumentace ministerstva financí a správce daně a pod rouškou spolku fakticky začít rozvíjet 
ekonomickou činnost a začít v rámci spolku de-facto podnikat.  
Domníváme se, že takové kroky by ve svém důsledku vedly v dlouhodobém výhledu 
v podstatě k zániku spolku, ke stejnému konci by ale vedla i stagnace, tedy ztráta schopnosti 
reagovat na změny a přizpůsobovat se změnám.  
 
Proto rada spolku navrhuje následující změny ve fungování naše spolku: 
 
Členská základna - Valná hromada najde v budoucnu nové cíle pro činnost spolku (například 
zintenzivní zaměření na vzdělávací a osvětovou čin., rozvoj občanské společnosti) a přijme 
adekvátní změnu stanov spolku odrážející tuto novou skutečnost.  
(Tyto změny pak budou bez debat splňovat i oblasti osvobozené od daně z přidané hodnoty 
dle § 61, odst. 1, písm.a příslušného zákona) 



 
Rada spolku v co nejkratším možném čase provede zřízení servisní organizace – právnické 
osoby (s právní formou s.r.o. – nejlevnější forma kapitálové společnosti, která bude z důvodu 
eliminace rizik spolku jako společníka) v majetku spolku, do které spolek přenese veškeré 
aktivity (a s nimi související majetek), které by mohly být správcem daně vnímány 
problematicky ve vztahu k § 61, odst. 1, písm.a příslušného zákona. 
 
Tato servisní organizace – nově vzniklá právnická osoba pak bude vyvíjet ekonomickou činnost 
a nabízet komerčně služby všem potencionálním klientům, nikoliv jen členům spolku. 
 
Servisní organizace bude standardním způsobem plátcem všech zákonných poplatků a daní, 
vzhledem k předpokládanému objemu obratu i plátcem DPH, předpokládáme tedy, že správce 
daně, jehož cílem je výběr daní, bude v případě těchto změn spokojen. 
 
Je nutné členskou základnu upozornit, že je jen na svobodné volbě každého jednotlivého člena 
spolku, zda se stane či nestane zákazníkem této společnosti. Uvedené změny, by však měly 
probíhat citlivě, aby nedošlo k poškození zájmů členů. 
 
Současně dojde bezodkladně k ukončení aktivit spolku v těchto sporných oblastech a bude 
tedy na každém členovi spolku, zda i nové nastavení spolku bude pro něj dostatečně motivující 
a uspokojivé pro jeho setrvání ve spolku a to i s ohledem na případné změny ve výši členských 
příspěvků. 
 
Vzhledem k bezodkladnosti těchto kroků nesmí být termín realizace delší 3 měsíců od konání 
valné hromady spolku. 
 
Je také pravděpodobné, že během realizace dojde k novým zjištěním a bude nutné přijmout 
rozhodnutí na úrovni valných hromad, je tedy potřeba členy upozornit, že v následujícím 
období cca do konce roku 2019 bude nutné svolat valnou hromadu opakovaně.  
 
Rada spolku Praha12.net 
 


