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Odměny pro členy výboru samosprávy

Na základě novely občanského zákoníku (NOZ) a obchodního zákoníku -zákona
90/2012 Sb. o obchodních korporacích byla dne 22.5.2014 shromážděním delegátů
družstva odsouhlasena směrnice pro odměňování členů orgánů družstva, mezi které dle
stanov SBD Plzeň-sever se řadí i výbor samosprávy.
Výši odměny pro výbor samosprávy jako celek stanoví svým usnesením členská
schůze samosprávy a to pevnou částkou na byt a měsíc. Odměny jsou nákladem
příslušného domu (střediska). Výše odměny pro jednotlivé členy výboru samosprávy
vychází z konkrétního podílu hodnoceného funkcionáře na plnění úkolů, jeho aktivity a
velikosti samosprávy. Odměna je předem odsouhlasena na členské schůzi samosprávy a
zápis z této schůze je nutno doložit na SBD Plzeň-sever. Vyplacení odměn členům výboru
samosprávy zajistí předseda samosprávy s uvedením hrubé částky odměny jednotlivým
členům výboru samosprávy.
Výše odměny podléhá mzdovým odvodům dle platných zákonů daných v období výplaty.
Pro rok 2014 platí:
Je-li v měsíci vyplacena odměna pro člena výboru do výše 2.499,- Kč tato odměna
podléhá pouze odvodu 15% daně finančnímu úřadu.
Je-li v měsíci vyplacena odměna pro člena výboru ve výši 2.500,- Kč a více odměna
podléhá odvodům hrazených z odměny člena výboru
- sociálního pojištění ve výši 6,5% z částky
- zdravotního pojištění ve výši 4,5% z částky
- daně ve výši 15% z tzv. superhrubé mzdy
Superhrubá mzda = navýšení o 34% výše odměny (odvod sociálního pojištění a
zdravotního pojištění placené za člena výboru z prostředků samosprávy).
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V případě, že vyplácená měsíční částka je 2.500,- Kč a více, musí člen výboru samosprávy
doložit potvrzení
- je-li člen samosprávy v zaměstnaneckém poměru jakékoli organizace – potvrzení od
zaměstnavatele o odvodu ZP ze mzdy, že pobírá mzdu, která je rovna nebo vyšší, než
zákonem stanovená minimální mzda (r. 2014 = 8.500,-)
- důchodce – potvrzení o přiznaném důchodu (plátce ZP je stát)
- OSVČ – čestné prohlášení o pravidelných měsíčních platbách pojistného v
zákonem stanovené výši.

Dohody o provedení práce
Jestliže člen výboru samosprávy vykonává v domě práci pro dům prospěšnou (např.
úprava okolí domu, drobné opravy v domě, apod.), je možné sepsat dohodu o provedení
práce , která v r. 2014 má tyto podmínky:
-součet hodin všech dohod vyplacených v daném roce u téhož zaměstnavatele může být
maximálně 300 hodin
-částka do 10.000 hrubého v měsíci = daň srážková ve výši 15%
-částka nad 10.000 hrubého v měsíci = odvod zdravotního pojištění
odvod sociálního pojištění
daň ze superhrubé mzdy ve výši 15% zál. Daně
Žádáme jednotlivé výbory samospráv o pečlivé seznámení se s uvedenými informacemi.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte mzdovou účetní SBD Plzeň-sever
pí. Patejdlovou.

Vladimír Hanzlíček
předseda představenstva
SBD Plzeň sever
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