
Přehled událostí  týkajících se změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
konkrétně zatížení  zaměstnaneckých benefitů DPH. 

 

Dne 2.2.2010 na Schůzi RHSD ČR (tripartita) se dohodli  (vláda + zaměstnavatelé + zástupci 
odborů) na tom, že je třeba změnit § 36a zákona o dani z přidané hodnoty a nezatěžovat touto 
daní jak podnikatele tak nepřímo zaměstnance. Bylo konstatováno, že tím dochází 
k prohlubování hospodářské krize, zvyšuje se nezaměstnanost a navíc není ani Ministerstvu 
financí ČR jasné, jak by se tato daň uplatňovala a  vybírala  z hlediska ceny v místě a čase 
obvyklé. 

 5.2.2010 se sešli představitelé odborových svazů a vydali prohlášení, podepsané zvolenými 
pěti zástupci ( pp. Hlas, Pejša, Pomajbík, Rejský a Dušek), že odmítají všechny útoky na 
postavení odborů, které se množily ve sdělovacích prostředcích a byla vydána výzva všem 
členům Poslanecké sněmovny a Senátu ČR aby byla bezodkladně realizována dohoda 
sociálních partnerů za dne 2.2.2010 a tím udržen sociální smír. Navíc došlo k rozhodnutí, že 
pokud toto nebude realizováno jsou představitel=é dopravních odborových svazů po 22.únoru 
kdykoliv vyhlásit stávku. 

Bylo dohodnuto, že na jedné z únorových schůzi Poslanecké sněmovny bude k některému 
z projednávaných tisků ve druhém čtení načtena i novela § 36 a odstavec 3 písmeno d) zákona 
235/2004 sb. 

Toto se pro obstrukce jednání Poslanecké sněmovny ČR ze strany poslanců ODS  nepodařilo 
a Koalice odborových svazů v dopravě na své schůzi dne 23. února 2010 rozhodla, že se dne 
1.3.2010 uskuteční stávka zaměstnanců v dopravě. 

Následně  premiér Fišer vyvolal jednání dne 23.2.2010 s předsedou Poslanecké sněmovny a 
se zástupci parlamentních stran  a následně dne 25.2.2010 premiér Fišer svolal  mimořádné 
jednání vlády ČR, na kterém vláda schválila návrh novely zákona o DPH vypouštějící § 36a, 
odstavec 3, písmeno d) a rozhodla o předání do Poslanecké sněmovny ČR k projednání ve 
stavu legislativní nouze. 

Na základě tohoto vstřícného kroku vlády Koalice odborových svazů na svém jednání dne 
26.2.2010 rozhodla o přeložení stávky ze dne 1.3.2010 na den 4.3.2010. Dále se dohodla, že o 
rozsahu stávky se rozhodne dne 3.3.2010 na svolaném jednání. 

Dne 3.3.2010 se zástupci Koalice odborových svazů v dopravě sešli na jednání s vedením 
politických klubů v Poslanecké sněmovně a následně ještě týž den po schválení vládního 
návrhu Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze byla stávka dne 4.3.2010 
odvolána. Zároveň vyzvala Koalice všechny účastníky legislativního procesu k jeho 
dokončení. 

Dne 5.3.2010 byl vládní návrh v Senátu ČE zamítnut a  byl ve stavu legislativní nouze zaslán 
k opětovnému případnému přehlasování Poslaneckou sněmovnou pravděpodobně na schůzi 
začínající dne 9.3.2010. 



Dne 8.3.2010 se opět sešla Kolice OS v dopravě k vyjádření p. Duška o homosexuálech v ČD 
a na MD ČR  v Lidových novinách dne 6.3.2010 a rozhodla, že do vyšetření případu nebude 
p. Dušek jednat spolu s ostatními čtyřmi signatáři koalice. 

Dne 9.3. 2010 Poslanecká sněmovna v 16,55 hod. přehlasovala zamítnutí Senátem ČR  106 
hlasy. Proti bylo celkem 76 hlasů. Po tomto hlasování jde vládní návrh zákona k podpisu 
prezidentem ČR 

Prezident republiky Václav Klaus se rozhodl nepodepsat novelu zákona o dani z přidané 
hodnoty a vrátit ji Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. 

Dne 13.dubna 2010 v 16,oo hodin Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta 
republiky 106 hlasy a novela zákona o DPH vrací zdanění benefitů na loňskou úroveň. 
Novela je retroaktivní, tzn., že její účinnost je zpětně  od 1.1.2010. 

Závěrem je třeba dodat, že v průběhu tohoto procesu proběhla řada jednání, které vedlo 5 
uvedených zástupců Koalice (od 8.3.2010 pouze 4) s Poslanci, Senátory, politickými Kluby, 
předsedy politických stran, vedením Sněmovny a Senátu, s premiérem a jeho poradci, se 
zástupci  zaměstnavatelů   a dalšími činiteli. 

Praha 13.4.2010 

Rejský Jan – OS DOSIA 

 

 


