
 
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP 12. 5. 2014 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., Mgr. Veronika Prágerová, Ph. D., Mgr. Anna Gáborová,  
Hana Růžičková, Valerie Vejmolová, Mgr. Bronislava Macháčková,   
 
1. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání, shrnutí výsledků výroční členské schůze, 
poděkování členkám výboru za organizační práci. 
 
2. Prof. Sobotková informovala přítomné o připravované novele pravidel čerpání SF na UP. V 
materiálu je mnoho chyb, na které upozornily p. Barnetová a ing. Sigmundová z RUP. Prof. Sobotková 
jednala v této věci s doc. Staňkem. Návrh dr. Prágerové využít právní pomoci ZO VOS Praha – prof. 
Sobotková pošle přepracovaný materiál k připomínkám. 
 
3.  Úkoly z výroční členské schůze: 
a) proděkanka dr. Seitlová slíbila zjistit na EO, jak jsou zdaňovány autorské honoráře;  odpověď na tento 
dotaz poskytla mzdová účetní paní Marie Dubovanová z ekonomického oddělení FF UP:  
„Zdanění autorských honorářů se v roce 2014 mění 
Autorské honoráře podléhají dani z příjmů fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Autor 
nepotřebuje živnostenské oprávnění, jelikož se jedná o činnost podle autorského zákona, ale musí se 
zaregistrovat k dani z příjmů u správce daně a jako osoba samostatně výdělečně činná u příslušné zdravotní 
pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. 
Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený limit, které zdaní konečnou srážkovou daní automaticky plátce 
(např. redakce, nakladatelství) a autor již nemá další odvodové povinnosti. Zde dochází od nového roku 
k podstatným změnám. 
Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně 
Zvyšuje se limit pro zdanění srážkovou daní 
Příjmy autorů (neboli autorské honoráře) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou dle § 7 odst. 
6 zákona o daních z příjmů samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že 
úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Do roku 2013 platil limit 
7000 korun, zvyšuje se o celé tři tisíce korun. Jedná se o příjmy vyplacené jedním plátcem stejnému autorovi 
(tedy v rámci jedné redakce, jednoho nakladatelství apod.) v úhrnu za kalendářní měsíc. 
Autor samozřejmě může mít více honorářů do 10 000 korun měsíčně (včetně) vyplacených různými plátci. 
Budou zdaněny konečnou srážkovou daní a autor nemá povinnost tyto příjmy zahrnovat do daňového přiznání. 
Autor má tedy možnosti dvě:  

I. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem při výplatě nezahrnout do daňového 
přiznání. Jedná se o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní a není třeba je dále vyúčtovávat, 
nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. 

II. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem zahrnout na základě 
potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost. 

Autorské honoráře od 10 001 Kč u jednoho plátce 
Pokud jsou měsíční honoráře od jednoho plátce vyšší než 10 000 korun, je příjem samostatnou výdělečnou 
činností. Plátce je vyplatí v plné výši. K těmto příjmům si může autor uplatnit výdaje. A to buď prokazatelně 
vynaložené, nebo paušální procentem z dosažených příjmů. Jedná se o paušální výdaj ve výši 40 % z příjmů. Po 
skončení zdaňovacího období podává autor daňové přiznání, ve kterém uvede jak příjmy ze zaměstnání, 
podnikání atd., tak příjmy z autorské činnosti 
Autor rovněž podává přehledy o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní 
pojišťovně. Pro autory platí stejné podmínky jako pro jiné OSVČ, tedy například povinnost platby minimálních 
měsíčních záloh v prvním roce činnosti, s výjimkou SVČ vedlejší (studenti, zaměstnanci, osoby na rodičovské 
dovolené a další).“ 
 
 
 
 



 
b) parkování před budovou FF se mírně zlepšilo a komplexně se bude řešit až za rok po rekonstrukci budov 
na Křížkovského, 
c) květinová FLORA – zájem o vstupenky byl větší, než byl zakoupený počet, budeme opakovat i příští 
rok, 
d) divadelní FLORA – Mgr. Gáborová informovala o průběhu zajištění vstupenek, zájem je velký. 
  
4. Prof. Sobotková byla pověřena výborem ZO VOS, aby předběžně projednala s dr. Mrozkovou její 
členství ve výboru ZO VOS FF formou kooptace. Pí dr. Mrozková s návrhem vyslovila souhlas; návrh na 
kooptaci dr. Ivany Mrozkové do výboru ZO VOS FF byl členkami výboru jednomyslně přijat. Vzhledem 
k tomu, že prof. Sobotkové končí pracovní smlouva 31. 12. 2014, bude nutné, aby výbor ZO VOS 
hlasováním potvrdil, že od 1. 1. 2015 by dr. Mrozková převzala funkci předsedkyně ZO VOS FF. Na 
listopadovém jednání výboru ZO VOS FF bude volba nové předsedkyně, jakožto jediné kandidátky na tuto 
funkci, součástí programu. Pro zajištění kontinuity funkce předsedkyně ZO VOS FF bude do té doby 
přítomna na veškerých jednáních předsedkyně prof. Sobotkové s KOR UP i nová členka výboru dr. 
Mrozková. Příštího jednání výboru (předběžně 9. 6. 2014) se zúčastní i dr. Mrozková, aby se sama 
k navrhovanému postupu vyjádřila a blíže se seznámila se členy/členkami výboru i s další prací, kterou 
výbor ZO VOS FF bude zajišťovat.   
 
 
 
 
Zapsala dne 26. 5. 2014 
B. Macháčková, v. r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila: 
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v. r. 
předsedkyně výboru ZO VOS FF 
 


