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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vstupujeme do roku plného mzdových změn. Každý rok je mnoho změn, ale tento rok je jich ještě více. 
Určitě máme radost ze zrušení superhrubé mzdy, která byla velmi nepovedená. Nicméně jsme si zvykli 
a odejít od zvyklosti není úplně jednoduché. 

Startují nám nové výpočty dovolené, které byly dlouhodobě plánované neboli tzv. „velká novela zákoníku 
práce“, opět zde nastupuje naše zvyklost. Výpočty dovolené jsme mnohdy byli zvyklí citovat, kdyby nás 
někdo vzbudil tzv. „o půlnoci“. Je nám jasné, že to zvládneme.

Tradičně se připravujeme na podpisy „růžových prohlášení“. Využíváte „starý“ tříletý tiskopis č. 25 nebo 
pomaličku přecházíte na „nový“ jednoroční tiskopis č. 26?

Srdečně Vás zvu na MZDOVOU KONFERENCI 2021, 9. ročník, která se bude určitě naživo konat „online“ 
a která se možná bude konat „offline“. Uvidíme, co bude dál.

Přivykáme si, že změny jsou velkou jistotou našeho života.

A o změně byl i jeden můj vánoční dárek od kolegyně. Znáte knihu Kam zmizel můj Sýr?

Pokud ne, doporučuji. Koupila jsem ji celému svému týmu a knihu přečetla jedním dechem, je krátká 
a nezabere více jak 2–3 hodiny čtení. Napsal ji Spencer Johnson, americký lékař a spisovatel.

Kniha zobrazuje podobenství, které odhaluje hluboké pravdy o změně. Je to zábavný a poučný příběh 
o dvou myškách a dvou lidičkách žijících v Bludišti, kde hledají Sýr. Sýr je metaforou toho, co v životě 
chceme, ať už je to zaměstnání, partnerský vztah, peníze, dům, svoboda, dobré zdraví, společenské 
uznání nebo duševní vyrovnanost. A více? 

Více najdete v této knize, pokud budete chtít.

A já? Trochu se probírám z bytí v Medvědíně (nora pro medvědy, kde se cítím být) a začínám se těšit, že na 
jaře odjedu na pracovní dovolenou, kde budu tvořit. To je to, co mě baví. Věřím, že můj tým už je zdatný 
a já mohu dělat to, co mě nejvíce naplňuje. Tvořit a vymýšlet nové a nové, nejraději příklady a články. 
Organizaci aktivit dělám jen, když je to naprosto nezbytné.

A těšení a sny mě vždy proberou k akci… a akce je pro mě život… a život je podle mě to nejvíc, co může 
být ☺.

Mějte krásné dny, ve víře, že vše jednou skončí a že změna je jediná naše jistota…

P.

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme pozitivní…
» Nevzdáváme se

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ® 
www.pevacoukova.cz

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
https://www.pevacoukova.cz/
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Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2021

Autor: Ing. Pěva Čouková    13. 1. 2021
strany 10–13

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021

Autor: Ing. Růžena Klímová    17. 12. 2020
strany 21–24

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Autor: Ing. Růžena Klímová    20. 1. 2021
strany 6–9

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Kam míří vaše pozornost, tam směruje vaše energie a tam se objeví i výsledky.“

T. Harv Eker

Dotazy k nároku na stravné při pracovní cestě

Autor: JUDr. Marie Salačová    30. 12. 2020
strana 20

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo 
pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) 
od roku 2021

Autor: Ing. Růžena Klímová    5. 1. 2021

strany 14–19

Články
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál – aktualizace

Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší 
stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít 
i zaměstnanci, kteří na něj nedosáhli. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, 
poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Nárok na ošetřovné je aktuálně prodlouženo do 22.1.2021 – z důvodu uzavření škol

Z důvodu prodloužení nouzového stavu se prodlužuje také uzavření škol a spolu s ním i nárok na ošetřovné až do 22. 1. 2021. 
V období od 4. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je nárok na poskytování ošetřovného při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 
26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla usnesením vlády zakázána osobní 
přítomnost ve škole.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Finanční správa zveřejnila aktuální vzor potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021

Finanční správa zveřejňuje aktuální vzory Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň 
z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění a Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona 
o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů. Vzory potvrzení najdete u nás 
v tiskopisech.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Výše příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění nově činí 3 500 Kč

S účinností od 1. ledna 2021 se změnila výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění (souvislost s každoročním 
vyhlášením průměrné mzdy - nařízení vlády č. 381/2020 Sb.). Tzv. rozhodný příjem, tedy minimální výše sjednaného příjmu 
pro účast na nemocenském pojištění, se zvyšuje z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč měsíčně.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude 
i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV se pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) 
povedlo prosadit také novelu zákoníku práce a sní spojené sdílené pracovní místo.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení 
finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. 
V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát.

Aktualitu pro Vás připravila Lenka

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

11. 1. 2021

             15. 1. 2021

             14. 1. 2021

             12. 1. 2021

             21. 12. 2021

             14. 12. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-aktualizace-5663-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/narok-na-osetrovne-je-aktualne-prodlouzeno-do-22-1-2021-z-duvodu-uzavreni-skol-5670-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/financni-sprava-zverejnila-aktualni-vzor-potvrzeni-ze-zavisle-cinnosti-pro-rok-2021-5669-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vyse-prijmu-rozhodneho-pro-ucast-na-nemocenskem-pojisteni-nove-cini-3-500-kc-5667-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/co-se-meni-v-roce-2021-novinky-ministerstva-prace-a-socialnich-veci-5638-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2021-5621-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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„VELKÉ AKCE“ ROKU 2021

PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2021

+ E-BOOK

Již 9. vydání k právnímu stavu k 1. 1. 2021  
od významných autorů zabývajících se 
mzdovou a personální problematikou.

MZDOVÁ KONFERENCE 2021 ONLINE

Jedinečná konference v ČR o mzdách se šesti 
inspirujícími spíkry na mzdy, plná zajímavých témat, 
praktických informací, tipů a rad, protkaná chvílemi 
plných prožitků a „aha momentů“.
Záznam tzv. „navěky“.

MZDOVÝ SPECIALISTA 2021 ONLINE

Ucelené školení mzdové problematiky od základů až 
po složitější příklady a novinky 2021.
6 špičkových lektorů, včetně Ing. Renky Klímové, 
Ing. Milana Lošťáka, Mgr. Zdeňka Schmieda.
Záznam tzv. „navěky“.

Balíček online seminářů
MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Se záznamem tzv. „navěky“:
»  možno sledovat v den živého vysílání online 

s možností pokládání dotazů
» možno sledovat zpětně ze záznamu 6 SEMINÁŘŮ

11 DNŮ

https://1url.cz/szYLd
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista-online-2021-11-dnu-23-O.html
https://1url.cz/mzYtp
https://1url.cz/mzYtp
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Do konce roku 2013 umožňoval zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jednalo-li se o dohody o srážce ve prospěch třetí 
strany, aby dlužník požádal zaměstnavatele o provádění srážky nad rámec zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
U dohod uzavřených po 31. 12. 2013 je tento postup zcela vyloučen.

Nařízení vlády o nezabavitelných částkách je nutné respektovat i v případě insolvenční srážky, neboť ustanovení § 398 odst. 3 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zní takto: 

„Při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci 
majetek náležející do majetkové podstaty ke zpeněžení postupem obdobným podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty 
v konkursu a dále do doby podání zprávy o splnění oddlužení měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve 
stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.“

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020
Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 88 vyučovacích hodin. Devátý den programu je věnovaný  
Exekucím, přípravě na budoucí povolání a složitostem z mezd. Přednáší paní Renka Klímová. Podívejte se na ukázku. 
Už dnes si rezervujte MZDOVÉHO SPECIALISTU ONLINE 2021. Chcete program sledovat na živo a mít možnost 
pokládat otázky? Pojďte do akce! Začínáme 8. 4. 2021.

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE 

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

WEBINÁŘ: MZDOVÉ AKTUALITY A VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Host: Ing. Olga Krchovová, webinářem provází Pěva Čouková
14. 1. 2021

  KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT ONLINE SEMINÁŘE

MZDOVÉ AKTUALITY A VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Ing. Olga Krchovová
15. 1. 2021

PMP   A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Připravujeme Průvodce mzdovou problematikou 2021, můžete se těšit...

IHNED K DISPOZICI

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Ing. Růžena Klímová

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PRŮVODCE MZDOVOU  
PROBLEMATIKOU 2021 

9. vydání

   13 autorů                +200 příkladů

ucetni-portal.cz/eshop/ + E-BOOK

https://www.codexisuno.cz/aty?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/atz?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arh?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arh?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/arh?lang=cs
https://mzdovy-specialista.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/online-2020/ukazka-online-2020/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista-online-2021-11-dnu-23-O.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-ctvrtek-14-01-2021-19-00-208-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-88-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2021-142-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/clanky/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2021-142-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2021-142-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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Dotazy k nároku na stravné  
při pracovní cestě
Autor: JUDr. Marie Salačová

Dotaz č. 1
Pracovnice byla na pracovní cestě (na detašovaném pracovišti v Toužimi) v čase 7:30 – 10:00 hodin, pak cestu přerušila 
z důvodu návštěvy lékaře v čase 10:00 – 12:00 hodin, znovu nastoupila pracovní cestu (opět na stejném detašovaném 
pracovišti v Toužimi) v čase 12:00 – 16:00 hodin.

Má nárok na stravné? Sčítají se časy strávené na detašovaném pracovišti? Místo výkonu práce má v Karlových Varech.

Odpověď
Podle § 153 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) určuje 
všechny podmínky pracovní cesty zaměstnance výhradně a sám zaměstnavatel. Zaměstnanec není oprávněn svévolně 
cokoliv změnit a pokud tak učiní, veškeré důsledky „padají“ na jeho hlavu.

Pokud se týká v dotazu zmíněného přerušení pracovní cesty, je třeba zdůraznit, že o přerušení pracovní cesty musí vždy 
rozhodnout sám zaměstnavatel a musí to být přesně uvedeno v podmínkách pracovní cesty na první straně cestovního 
příkazu. Jedná se prakticky o aplikaci § 160 zákoníku práce. V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že za použití 
dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, 
po kterém již nenásleduje výkon práce, je povinen zaměstnavatel uhradit zaměstnanci náhradu jízdních výdajů pouze 
do výše, která by náležela zaměstnanci v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo. A obdobně se postupuje 
i v případě před výkonem práce. 

Z uvedeného vyplývá, že o přerušení pracovní cesty z důvodu návštěvy lékaře, aby bylo v souvislosti s pracovní cestou 
akceptovatelné, by muselo být rozhodnuto (schváleno) zaměstnavatelem před zahájením pracovní cesty. Jestliže tomu 
tak skutečně bylo, pak se stále jedná o jednu pracovní cestu s tím, že za dobu návštěvy lékaře (tj. za dobu od 10.00 do 
12.00 hodin) zaměstnanci náhrady cestovních výdajů nepřísluší. Zbývající doby pracovní cesty – tj. před a po návštěvě 
lékaře – se sečtou a za ně se přiznají náhrady cestovních výdajů, tj. stravné i náhrady jízdních výdajů (doba 7.30 až 10.00 
hodin a 12.00 až 16.00 hodin, tedy 6 a ½ hodiny). Předpokladem je, že pravidelným pracovištěm zaměstnance v jeho 
pracovní smlouvě jsou sjednané Karlovy Vary.

Dotaz č. 2
Pracovnice vykonala pracovní cestu v čase 8:00 – 11:00 ve městě Ostrov, vrátila se na pracoviště v Karlových Varech 
(místo výkonu práce), následně ve stejný den v čase 13:00 – 16:00 vykonala další pracovní cestu na ZŠ v Karlových 
Varech. Má nárok na stravné nebo se jedná o dvě samostatné cesty bez nároku na stravné?

Odpověď
I pro platný zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů platí, že každá pracovní cesta se posuzuje 
zvlášť a samostatně a při několikadenních pracovních cestách se každý kalendářní den posuzuje samostatně. 

V § 42 odst.1 věty první zákoníku práce je stanovena obecná definice pracovní cesty. Zde je přesně stanoveno, že pracovní 
cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu 
práce. Z uvedeného je zřejmé, že rozhodující skutečností je místo výkonu práce sjednané u zaměstnance v jeho pracovní 
smlouvě. V dotazu je uvedeno, že místem výkonu práce byly sjednány Karlovy Vary. 

V daném případě z obsahu dotazu vyplývá, že se jedná pouze o jednu pracovní cestu, a to tu, když byla zaměstnankyně 
vyslána do Ostrova v 8.00 hodin ráno a vrátila se na pracoviště v Karlových Varech – tam také skončila pracovní cesta 
(pracovní cestou se ve smyslu shora uvedeného rozumí pouze cesta mimo místo výkonu práce, v tomto případě tedy 
mimo Karlovy Vary). Při v dotazu zmíněné „druhé pracovní cestě“ na základní školu v Karlových Varech se ve skutečnosti 
o pracovní cestu vůbec nejednalo, protože je v dotazu současně uvedeno, že místem výkonu práce byly sjednány právě 
Karlovy Vary. Prakticky to tedy znamenalo, že podle § 34a zákoníku práce místem výkonu práce bylo celé katastrální 
území Karlových Varů a že tedy pokud zaměstnankyně plnila pracovní úkoly kdekoliv v Karlových Varech, nikdy nebyla 
na pracovní cestě a nikdy jí nevznikl nárok na žádné náhrady cestovních výdajů (aby se u ní jednalo o pracovní cestu 
v obci sjednaného místa výkonu práce, musela by mít místo výkonu práce ve své pracovní smlouvě ve smyslu § 34 odst.1 
písm. b) zákoníku práce formulováno přesnou adresou, jen v takovém případě by místem výkonu práce byla kancelář 
nebo dílna nebo závod apod. na sjednané adrese).

30. 12. 2020

Dotazy k nároku na stravné při pracovní cestě
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/amZ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/an0?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/an1?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/an2?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/an3?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/an4?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/an4?lang=cs
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Dotaz
Zaměstnavatel má sídlo v Ostravě a zaměstnanci mají pro účely cestovních náhrad ve smlouvě místo výkonu Ostravu 
(mají konkrétní adresu). Může zaměstnanec, který bydlí ve Frýdku a jede vlakem na služební cestu do Prahy, mít lístek na 
vlak Frýdek – Praha a nechat si ho v cestovním příkazu proplatit a uvést zahájení služební cesty Frýdek? 

Odpověď
Platnou právní úpravu pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách zaměstnanců 
obsahuje především sedmá část zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).
Podle jeho ustanovení § 153 odst. 1 platí, že veškeré podmínky pracovních cest zaměstnanců vždy určuje výhradně a sám 
zaměstnavatel a zaměstnanec není oprávněn na zaměstnavatelem určených předmětných podmínkách svévolně cokoliv 
měnit a pokud tak učiní, všechny důsledky „padají“ na jeho hlavu a stávají se jeho soukromou záležitostí. 

Ve zmíněném § 153 odst. 1 ZP je přesně stanoveno, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, 
zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování určí předem 
písemně zaměstnavatel s tím, že přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. 

Z toho jasně vyplývá, že zaměstnavatel určuje svým zaměstnancům při jejich pracovních cestách mimo jiného také počátek 
a konec této pracovní cesty. A protože zákonná formulace je obecná, může zaměstnavatel určit zaměstnanci pro každou jeho 
pracovní cestu její počátek a konec podle vlastního uvážení kdekoliv na světě s tím, že místo bydliště není vyloučené. 

Z uvedeného je tedy zřejmé, že v daném případě může zaměstnavatel bez problémů určit zaměstnanci počátek i konec 
předmětné pracovní cesty v místě bydliště, tj. ve Frýdku, a protože zaměstnanec jede do Prahy, bude vyúčtovávat cenu 
jízdenky Frýdek – Praha (a to i kdyby projížděl Ostravou jako místem výkonu práce).

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.
Získáte tyto články k problematice, a mnoho dalších článků od paní Salačové:

  Dvoudenní pracovní cesty
 Dotaz – pracovní cesta a dopravní nehoda
 Pracovní cesty a jejich druhy

PMP

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHU

Máte chuť si zopakovat mzdy důkladně Vy nebo Váš zaměstnanec?

PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2020
Kolektiv autorů
8. vydání

Objednáte zde. Kniha Průvodce mzdovou problematikou je samozřejmě v ceně ve formě e-booku.
Chcete ji fyzicky? Poslední kousky ještě máme. Bude jedna Vaše? Na cestovní náhrady tam máme celkem 8 příkladů:

 Příklad č. 119 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, stravné 103 Kč, oznámeno krácení stravného
 Příklad č. 120 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, stravné 150 Kč, oznámeno krácení stravného
 Příklad č. 121 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, neurčeno stravné, neoznámeno krácení stravného
 Příklad č. 122 -  Tuzemská pracovní cesta – 9 hodin, stravné 150 Kč, neoznámeno krácení stravného
 Příklad č. 123 - Třídenní zahraniční pracovní cesta – dvě varianty
 Příklad č. 124 - Jednodenní zahraniční pracovní cesta
 Příklad č. 125 - Dvoudenní tuzemská pracovní cesta – dvojí výpočet stravného
 Příklad č. 126 - Dvoudenní zahraniční pracovní cesta

Připravujeme Průvodce mzdovou problematikou 2021, můžete se těšit...

MZDOVÁ KONFERENCE 2021
2. 3. 2021 v Bohuňovicích | 9. ročník

ONLINE

PROGRAM:

Ing. Olga Krchovová
»  Aktuality, novinky z oblasti mezd k 1. 1. 2021

Mgr. Zdeněk Schmied
»  Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021 - Co nemůže uniknout… 

Ing. Růžena Klímová
»  Srážky z mezd, rozvržení pracovní doby a správnost mezd/platů

Ing. Pěva Čouková
» Vybrané benefity – tipy a rady, co je a není výhodné

Ing. Tomáš Stejskal
» Novinky v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění

Ing. Milan Lošťák
»  Aktuality ze zdaňování mezd 2021

JEDINEČNÁ KONFERENCE V ČR O MZDÁCH SE ŠESTI INSPIRUJÍCÍMI SPÍKRY 
NA MZDY PLNÁ ZAJÍMAVÝCH TÉMAT, PRAKTICKÝCH INFORMACÍ, TIPŮ A RAD,  
PROTKANÁ CHVÍLEMI PLNÝCH PROŽITKŮ A „AHA MOMENTŮ“.

ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html

https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/dvoudenni-pracovni-cesty-1737-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotaz-pracovni-cesta-a-dopravni-nehoda-1728-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pracovni-cesty-a-jejich-druhy-1711-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2021-142-b.html
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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1 h 46 min

Mzdové aktuality a vyúčtování 
daně ze závislé činnosti

Olga Krchovová
Pěva Čouková

14. 1. 2021

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

Mzdové aktuality právě teď 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

19. 11. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

1 h 37 min

Novinky s Pěvou – listopad 2020

Pěva Čouková

26. 11. 2020

DÁRKEM PRO VŠECHNY
WEBINÁŘ

1 h 54 min

1 h 37 min

Mzdové aktuality 2021

Olga Krchovová
Pěva Čouková

3. 12. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-ctvrtek-14-01-2021-19-00-208-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-prave-ted-19-11-2020-19-00-203-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-s-pevou-listopad-2020-ctvrtek-26-11-2020-19-00-204-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-2021-ctvrtek-3-12-2020-19-00-205-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

