
2012

1



� funkcionářská odměna
� dohody konané mimo pracovní poměr 

(dohoda o provedení práce)
paušální náhrady� paušální náhrady
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stav do 31.12.2011
• tzv. funkční požitek
• zdaňovaný příjem (ZD = superhrubá mzda)
• zálohová daň ve výši 15%
• odvod „zdravotního pojištění“ (9% SVJ a 4,5% 

funkcionář)
odvod „zdravotního pojištění“ (9% SVJ a 4,5% 
funkcionář)

• náklady pro SVJ = hrubá mzda + odvod ZP ve výši 9% 
hrubé mzdy

• přihláška (odhláška) SVJ a funkcionářů u příslušných ZP
• pro SVJ neuznatelný náklad
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stav od 01.01.2012
• tzv. funkční požitek
• zdaňovaný příjem (ZD = superhrubá mzda)
• zálohová daň ve výši 15%
• odvod „zdravotního pojištění“ (9% SVJ a 4,5% 

funkcionář)
odvod „zdravotního pojištění“ (9% SVJ a 4,5% 
funkcionář)

• odvod „sociálního pojištění“ (25% SVJ a 6,5% 
funkcionář) – od částky 2.500,- Kč/měsíc

• náklady pro SVJ = hrubá mzda + odvod ZP ve výši 9% 
hrubé mzdy + odvod SP ve výši 25% hrubé mzdy

• přihláška (odhláška) SVJ a funkcionářů u příslušných ZP
• přihláška (odhláška) SVJ a funkcionářů k OSSZ
• pro SVJ uznatelný náklad
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� zvýšení nákladů pro SVJ spojených s výplatou 
odměny

� snížení čistého příjmu funkcionářů – za předpokladu 
stejné výše hrubé mzdystejné výše hrubé mzdy

� zvýšení administrativní náročnosti
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příklad: funkcionářská odměna ve výši 10.000,- Kč zúčtovaná 1 x ročně

funkcionář 2011 2012

hrubá mzda 10.000,- 10.000,-

sociální pojištění 0,- 650,-

zdravotní pojištění 450,- 450,-zdravotní pojištění 450,- 450,-

daň z příjmu 1.635,- 2.010,-

čistá mzda 7.915,- 6.890,-

SVJ 2011 2012

náklad SVJ 10.900,- 13.400,-

z toho pojistné 900,- 3.400,-
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dohoda o provedení práce
• 300 hodin ročně
• úkolový typ činností, které přímo nesouvisí s 

výkonem funkce (viz. snímek s příklady)
• do částky 10.000,- Kč/měsíčně bez odvodu • do částky 10.000,- Kč/měsíčně bez odvodu 

pojistného
• SVJ/BD využívána zpravidla při drobné údržbě
• povinnost dodržet minimální hodinovou mzdu
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• administrativní práce pro SVJ/BD
• distribuce materiálů (Výpočtové listy…)
• kontrola evidence uživatelů bytů a jejich počtu
• organizace zpřístupňování bytů pro opravy společných 

částí
zajištění kontroly hospodaření
částí

• zajištění kontroly hospodaření
• zimní úklid, úklid společných prostor
• zajišťování operativního přístupu do bytového domu
• průběžná kontrola stavu bytového domu
• osobní kontrola a převzetí zadané práce
• průběžná kontrola provádění stavebních úprav v 

bytových jednotkách
• kontrola funkčnosti všech domovních uzávěrů, zejména 

SV a TUV a další
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� výplata probíhá na základě kalkulace „skutečných 
nákladů“

� schválení kalkulace provádí členové SVJ/BD, 
popřípadě podle dohody pouze členové výborupopřípadě podle dohody pouze členové výboru

� měsíční/roční
� případy: užití osobního telefonu, dopravního 

prostředku, výpočetní techniky, internetu, 
kancelářských potřeb pro činnosti SVJ/BD
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20 minut užití telefonu, tarif 6,- Kč/minuta 120,- Kč

použití  výpočetní techniky včetně 
spotřebního materiálu

200,- Kč

jízdné, kancelářské potřeby, elektrická 222,- Kčjízdné, kancelářské potřeby, elektrická 
energie, internet

222,- Kč

542,- Kč
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funkcionářská odměna dohoda o provedení práce paušální náhrady

výše odměny, 
náhrady

3.000,- 3.000,- 3.000,-

související náklady 
pro SVJ

1.020,- 0,- 0,-

výše doplatku 
funkcionáře

2.055,- 2.550,- 3.000,-
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� funkcionářská odměna do výše 2.499,- Kč/měsíc
není podrobena odvodu „zdravotní pojištění“

� pro výše uvedené uplatní BD výjimku (§ 5 písm. a)
zákona č. 48/1997 Sb.)zákona č. 48/1997 Sb.)

� od částky 2.500,- Kč/měsíc je postup odvodů a daní 
shodný s odměnou funkcionáře SVJ 
(viz. snímky 4, 5, 10)
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