Metodická informace 068/01/12
Zpracováno dle zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a další související zákony, a dle zákona č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Souběh funkcí statutárních orgánů a jejich zdaňování
V únoru 2011 Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím 3 Ads 119/2010-58 z 9.12.2010 o neplatnosti
pracovní smlouvy a z ní vyplývajících nároků na dávky nemocenského pojištění, kterou se společností
uzavřel jednatel na výkon činností, jež se obsahově překrývají s činnostmi vykonávanými v pozici
jednatele, vyvolal diskusi, zda jsou platné pracovní smlouvy vedoucích pracovníků u osob, které jsou
zároveň statutárními orgány společností (jednatelé, členové představenstva atp.).
Problémy toto rozhodnutí učinilo mj. v oblastech:
- Jednatel měl pouze pracovní smlouvu se společností na funkci např. ředitele.
Pokud by pracovní smlouva byla neplatná, pak by se jednateli nemusela doba výkonu funkce ředitele počítat do
odpracované doby z pohledu OSSZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí však vydalo prohlášení, že neplatnost
pracovněprávního úkonu může navrhnout jen ten, kdo je takovým úkonem dotčen.
- Otázka ručení vlastníkům.
Zatímco jednatel ručí dle obchodního zákoníku za škody způsobené svým jednáním veškerým svým majetkem,
zaměstnanec ručí dle zákoníku práce za škody způsobené z nedbalosti do výše čtyřapůlnásobku jeho
průměrného měsíčního výdělku.

Novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2012 tento problém vyřešila
a umožňuje statutárnímu orgánu (např. jednateli s.r.o.) pověřit obchodním vedením společnosti také
pracovníka v pracovněprávním vztahu, přičemž tento zaměstnanec může být současně jednatelem.
Pokud je tento zaměstnanec současně jednatelem společnosti, odpovídá společnosti veškerým svým
majetkem. Odměny jednatelů a členů statutárních orgánů přiznává nebo určuje orgán společnosti, do
jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování jednatelů a členů statutárních orgánů (u s.r.o. je
tímto orgánem valná hromada).
Novely zákona o nemocenském a sociálním pojištění účinné od 1.1.2012
zařazují odměny jednatelů a členů statutárních orgánů mezi příjmy, které od výše 2.500,- Kč měsíčně
podléhají odvodům na sociální a nemocenské pojištění (do 31.12.2011 od 6.200,- a nemocenskému
nepodléhaly vůbec)
Novela zákona o daních z příjmů od 1.1.2012
nově stanoví odměny členů statutárních orgánů (např. členů představenstva) za daňově uznatelný
výdaj.
Vzhledem k výše uvedenému, žádáme klienty (jen právnické osoby), kterým zpracováváme mzdy
o vyjádření, zda budou činnost ve svých společnostech vykonávat dle obchodního zákoníku nebo
zákoníku práce, popř. dle obou těchto předpisů. Kontaktujte nás prosím do 23.1.2012.
V Šenově u Nového Jičína, dne 6. 1. 2012
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Olšáková Ivana
Ing. Marta Mičulková, v.r.
Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte.
Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. ©

