
 

 

 
 

Metodická informace 080/09/14 
Zpracováno dle  zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,sněmovních tisků č. 214, 251, 291  za použití právního 

informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. 

 

Souběh funkcí a připravované novely zákona o DPH   
 

I. Souběh funkcí již není od 1.1.2014 přípustný 
 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na stránkách následující vyjádření: 

Mezi odbornou veřejností neustále panují spekulace, zda je souběh funkcí dle právní úpravy účinné od 1. 1. 

2014 stále ještě možný. Ministerstvo spravedlnosti ČR v této věci uvádí, že dle současné právní úpravy je 

souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem k téže činnosti nepřípustný. 

  

Dle právní úpravy, která byla účinná do 31. 12. 2013, byl souběh funkcí dovolen výslovným ustanovením § 66d 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, které do tohoto zákona bylo vloženo novelou účinnou od 1. 1. 

2012. Jelikož v nové právní úpravě není obsaženo obdobné pravidlo, znamená to návrat k právnímu stavu před 

zmíněnou novelou (tedy i k odpovídající judikatuře). 

Stav, kdy člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonává svou funkci také z titulu pracovněprávního 

poměru, je nepřípustný s ohledem na ustanovení § 1791 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jelikož 

takový pracovněprávní poměr postrádá svoji kauzu (důvod). Jinými slovy, pro tutéž činnost nemohou být 

uzavřeny dvě různé smlouvy. Souběžný pracovněprávní poměr dále postrádá základní znak pracovního práva, a 

to že musí jít o závislou práci. V případě, kdy je člen statutárního orgánu obchodní korporace sám sobě 

nadřízeným, nejde o závislou práci, a tudíž nemůže dojít ke sjednání pracovního poměru. 

Důsledkem výše uvedeného závěru je dále povinnost obchodních korporací dle ustanovení § 777 odst. 3 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, upravit a přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o 

odměně tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti. Při nesplnění této povinnosti hrozí členům 

statutárních orgánů, že výkon jejich funkce bude bezplatný. 

 

II. Novely zákona o DPH 
 

Vláda v letošním roce projednala již 3 novely zákona o DPH; jednu novelu podepsal prezident republiky, další 

dvě novely čeká proces schvalování parlamentem a senátem ČR.  

Schválená novela zákona o DPH zavádí od 1.1.2015 zvláštní režim jednoho správního místa u služeb 

rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných. Uvedené služby budou 

nově zdaňovány vždy v místě příjemce služby (podnikatelům i koncovým zákazníkům). 
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Aby se poskytovatelé těchto služeb nemuseli registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě místa 

usazení koncových zákazníků, mohou se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního 

místa, tzv. mini-one stop shopu. 

Příklady elektronicky poskytovaných služeb: 

- Prezentace na elektronické síti (webové stránky); 
- Stahování aplikací; 
- Stahování hudby, filmů; 
- Stahování počítačových her; 
- Elektronické knížky; 
- Antivirové programy; 
- Online aukce; 
- Poskytnutí služby výuky na dálku; 
Máte-li zájem o podrobnější informace k této problematice, kontaktujte nás prosím. 

 

Připravované novely zákona o DPH se týkají například: 

- Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10% pro léky, knihy a dětskou výživu 

- Nové znění §48 a §48a – uplatnění první snížené sazby daně u sociálního bydlení 

- Nové znění §56 a 56a – osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí 

- Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na plnění uvedená v příloze č. 6, stanoví-li tak vláda 
nařízením. (dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a laptopů, obilovin a technických 
plodin, surových či polozpracovaných kovů atd.) 

- Zavedení tzv. kontrolního hlášení, které je plátce povinen podat za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po 
skončení kalendářního měsíce (i když je čtvrtletní plátce DPH). Za nepodání jsou zaváděny sankce ve 
výši 1.000 Kč – je-li dodatečně podáno bez výzvy; 10.000 Kč – je-li podáno v náhradní lhůtě po výzvě 
správce daně; 30.000 Kč pokud není podáno na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů; 
50.000 Kč, pokud není podáno ani v náhradní lhůtě.  

 

III. Nejbližší daňové povinnosti  
 

15.09.   Daň z příjmů – odvod čtvrtletní zálohy 
25.09.   Přiznání a platba DPH za 8/2014, souhrnné hlášení, výpis dle §92a  
15.10.   Silniční daň – záloha za III. čtvrtletí 2014 
 

V Novém Jičíně, dne 11. 9. 2014 
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla 
 
 

          Ing. Marta Mičulková 
 
 
 
 
 

Výtisk je určen pouze pro adresáta. 
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. © 

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody  
způsobené jejím nesprávným uplatněním. 

 


