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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

je čas mzdových informací… dnes se nám z tiskárny vrací Průvodce mzdovou problematikou 2021. Je to 
důkaz, jak se sny mění do praxe. Je to jak včera, kdy jsem v kavárně pražského obchodního domu Kotva 
přesvědčovala pana Schmieda, že kniha je potřebná ☺. 

Velké děkuji patří letos nejen našim věrným autorům, ale také „našim nadšencům“ ze mzdové oblasti, 
ráda bych jmenovala naše členy ALL IN Účetního Portálu Kláru Práškovou a Ivana Rotu, poděkovala bych 
také Lucce Korečkové a celému týmu Účetního Portálu včetně koordinátorky Karolíny Maňáskové. Více 
očí více vidí a já jsem z nového způsobu spolupráce nadšená. Já osobně jsem se věnovala příkladům 
Milana Lošťáka a věřím, že z nich budete potěšeni, já jsem ☺.

Změn je opravdu hodně.

A doslova za dveřmi je tradiční Mzdová konference – 2. 3. 2021, tradiční sestava lektorů, tradiční 
problematika, jen ONLINE… Vím, že zvládneme.

A za dalšími dveřmi tradiční Mzdový specialista 2021 – 11 dní vzdělávání ve mzdách, jak jinak než ONLINE.

Když opustím vzdělávání a vrátím se do našich mzdových účtáren, už proběhl termín 15. 2. 2021, termín 
podpisu „růžových prohlášení“ a začneme provádět roční zúčtování daně a vyplňovat tradiční roční 
vyúčtování růžové a žluté. Určitě zkontrolujeme naše mzdové složky zaměstnanců a mzdové listy.

Věřím, že Vám všem budeme oporou jak ve vzdělávání, tak ve Vaší praxi.

Ať se děje, co se děje, jsem tady s Vámi.

Krásné přicházející jaro, které už je cítit.

Změnila jsem jedno slovo v mottu – změna je život. Najdete?

P.

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» 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 ®

Daňař roku 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

https://www.pevacoukova.cz/
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Pracovní pohotovost s příkladem

Autor: Ing. Olga Krchovová    11. 2. 2021
strany 6–9

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou.“

Sókratés

Paušalizace cestovních náhrad

Autor: JUDr. Marie Salačová    3. 2. 2021
strany 29–30

Sdílené pracovní místo

Autor: JUDr. Michael Košnar    24. 2. 2021
strany 10–16

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2021

Autor: JUDr. Marie Salačová    29. 1. 2021
strany 25–28

Pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky a co dál?

Autor: JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)  18. 2. 2021
strany 31–35

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl za rok 2020

Autor: Mgr. Eva Svěrčinová    15. 1. 2021

strany 17–24

Články
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Stát opět komplikuje zaměstnávání v ČR
V příloze aktuality naleznete tiskovou zprávu Komory daňových poradců, prosím věnujte tomu dokumentu náležitou 
pozornost, protože bude mít dopad do práce většiny z nás.
11. února 2021 byl Poslaneckou sněmovnou schválen návrh zákona umožňující vyplácet zaměstnancům v karanténě 
příspěvek ve výši až 370 Kč nad rámec běžné nemocenské za každý kalendářní den po dobu prvních 10 dnů karantény 
(Sněmovní tisk č. 1153). K tomuto návrhu byly připojeny dva zcela nesouvisející pozměňovací návrhy, které zbytečně 
a neodůvodněně navýší administrativu zaměstnavatelům a ztíží přijímání nových zaměstnanců...

Kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením

V příloze aktuality naleznete poslední číslo Zpravodaje SÚIP, ve kterém jsou rozebírány kontroly plnění povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Porušení bylo zjištěno u každé kontroly. Nejčastějším porušením bylo 
nesplnění lhůty – do 15. 2. následujícího roku provést odvod do státního rozpočtu. Pokud tento odvod nebyl učiněn, tak dle 
zákona nebyl splněn povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením...

Kalkulačka pro výpočet krizového ošetřovného pro rok 2021
MPSV aktualizovalo kalkulačku pro výpočet krizového ošetřovného pro rok 2021. Kalkulačku naleznete v příloze aktuality.

Příjem žádostí pro dotaci covid Ošetřovné OSVČ za leden 
a 21. a 22. 12. 2020 je od 10. 2. 2020 od 9 hodin

O dotaci z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ mohou žádat OSVČ, které vykonávají výdělečnou činnost hlavní. Dotace je 400 Kč 
za každý den, kdy ji nemohli vykonávat kvůli péči o dítě do 10 let nebo o osobu závislou.
Stanovené období: 21. - 22. prosince 2020 a 4. – 31. ledna 2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 10. 2. 2021 od 9:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2021 do 23:59 hod.

Návrh mimořádného zákona na příspěvek 370 Kč/den karantény  
nebo infekční nemoci

Vláda navrhuje poslanecké sněmovně mimořádný zákon, podle kterého v případě karantény nebo infekčního onemocnění 
bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci k náhradě příjmu navíc po dobu až 10 dnů mimořádný příspěvek 370 Kč za každý 
kalendářní den. Celková nemocenská by ale neměla převýšit předchozí průměrný výdělek. U zaměstnance s velmi nízkými 
příjmy bude příspěvek limitován. V součtu s náhradou příjmu nepřevýší 90 % průměrného výdělku... 

Školní prázdniny a nárok ošetřovné
Připomínáme, že za dny školních prázdnin nemají rodiče nárok na ošetřovné – více zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách 
poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii – § 3 odst. 4. Do žádosti o ošetřovné proto 
nevykazují dny školních prázdnin jako dny péče o dítě, za které uplatňují nárok na ošetřovné v rámci daného měsíce.
Do aktuálního termínu plošného uzavření školských a dětských zařízení (tedy do 14. 2.) školní prázdniny zasahují, a to jak již 
proběhlé pololetní prázdniny (29. 1. 2021), tak i období jarních prázdnin (1. 2. – 5. 2. a 8. 2. – 12. 2. 2021).

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

16. 2. 2021

15. 2. 2021

11. 2. 2021

10. 2. 2021

10. 2. 2021

9. 2. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/stat-opet-komplikuje-zamestnavani-v-cr-5754-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/stat-opet-komplikuje-zamestnavani-v-cr_10296.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/kontroly-plneni-povinneho-podilu-zamestnavan-osob-se-zdravotnim-postizenim-5749-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kontroly-plneni-povinneho-podilu-zamestnavan-osob-se-zdravotnim-postizenim-5749-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/kontroly-plneni-povinneho-podilu-zamestnavan-osob-se-zdravotnim-postizenim_10290.pdf
https://www.ucetni-portal.cz/kalkulacka-pro-vypocet-krizoveho-osetrovneho-pro-rok-2021-5741-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/kalkulacka-pro-vypocet-krizoveho-osetrovneho-pro-rok-2021_10263.xlsx
https://www.ucetni-portal.cz/prijem-zadosti-pro-dotaci-covid-osetrovne-osvc-za-leden-a-21-a-22-12-2020-je-od-10-02-2020-od-9-hodin-5739-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/prijem-zadosti-pro-dotaci-covid-osetrovne-osvc-za-leden-a-21-a-22-12-2020-je-od-10-02-2020-od-9-hodin-5739-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-mimoradneho-zakona-na-prispevek-370-kc-den-karanteny-nebo-infekcni-nemoci-5737-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-mimoradneho-zakona-na-prispevek-370-kc-den-karanteny-nebo-infekcni-nemoci-5737-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/skolni-prazdniny-a-narok-osetrovne-5735-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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„VELKÉ AKCE“ ROKU 2021

PRŮVODCE
MZDOVOU

PROBLEMATIKOU
 

9. aktualizované vydání

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

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 roku 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

JIŽ 2. 3. 2021

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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LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

 MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE  

 Je to dlouhodobý vzdělávací program  
 o rozsahu 88 vyučovacích hodin/11 dnů.  
 Podívejte se na ukázku. 

 MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE 

 Chcete program sledovat na živo a mít možnost pokládat otázky?
  Pojďte do akce!
  Začínáme 8. 4. 2021.

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY KE MZDÁM

 Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2021 | Ing. Růžena Klímová | 20. 1. 2021

 Minimální mzda a co se z ní odvozuje, zaručená mzda 2021 | Ing. Pěva Čouková | 13. 1. 2021

  Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní 
neschopnosti (karanténě) od roku 2021 | Ing. Růžena Klímová | 5. 1. 2021

  Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021 | Ing. Růžena Klímová | 17. 12. 2020

 Koncepční změna dovolené s příklady – 5. část – Dodatková dovolená | JUDr. Michael Košnar  | 10. 12. 2020

  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

  NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

 www.ucetni-portal.cz / Přehledy / V. Mzdová problematika / 3. Minimální mzda,co se z ní odvozuje, zaručená mzda
 www.ucetni-portal.cz / Přehledy / V. Mzdová problematika / 5. Mzdové účetnictví 2021
 www.ucetni-portal.cz / Pomůcky / I. Mzdy

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

2020 – IHNED K DISPOZICI

2021 – PŘIPRAVUJEME PŘEDPRODEJ

PRO ČLENY OD BALÍČKU SILVER

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Pracovní pohotovost s příkladem 
Ing. Olga Krchovová

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/zmeny-ve-vypoctu-srazek-ze-mzdy-od-1-1-2021-1786-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/minimalni-mzda-a-co-se-z-ni-odvozuje-zarucena-mzda-2021-1785-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/nahrada-mzdy-platu-nebo-odmeny-z-dohod-konanych-mimo-pracovni-pomer-pri-docasne-pracovni-neschopnosti-karantene-od-roku-2021-1782-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/nahrada-mzdy-platu-nebo-odmeny-z-dohod-konanych-mimo-pracovni-pomer-pri-docasne-pracovni-neschopnosti-karantene-od-roku-2021-1782-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/minimalni-mzda-a-nejnizsi-urovne-zarucene-mzdy-od-1-1-2021-1773-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/koncepcni-zmena-dovolene-s-priklady-5-cast-dodatkova-dovolena-1765-c.html
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/3-minimalni-mzda-co-se-z-ni-odvozuje-zarucena-mzda-11-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-mzdove-ucetnictvi-2021-249-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/pomucky/
https://mzdovy-specialista.cz/
https://mzdovy-specialista.cz/?_ga=2.112894148.1721977477.1613838962-321791227.1611562372
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/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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Závěrem

Je otázkou, jak frekventovaně bude v praxi institut sdíleného pracovního místa využíván. Pro zaměstnavatele může být tento 
zvláštní pracovní režim poměrně lákavý v případě, že zaměstnanci na sdíleném pracovním místě dají obecný souhlas se 
zastupováním druhého zaměstnance. Avšak řada zaměstnanců takovýto obecný souhlas nemusí být ochotna dát, neboť se 
tím dostávají do značně nejistého postavení, kdy se celkový objem práce, kterou v určitém časovém úseku musí vykonat, může 
výrazně lišit od jejich původních očekávání odvíjejících se od rozsahu sjednaného úvazku. Zaměstnanci přitom mají sjednanou 
kratší pracovní dobu právě mnohdy proto, aby se současně mohli věnovat například péči o dítě, rodiče apod., tudíž pro ně 
může být vidina výkonu práce v rozsahu „plného úvazku“, byť na přechodnou dobu, velice odrazující. Kompromisní řešení 
pak může spočívat v udělení obecného souhlasu s jistými výhradami nebo podmínkami (viz výše). Naopak zaměstnavatele 
může odrazovat obava z neznámého a zcela nového institutu, částečná ztráta kontroly nad rozvržením pracovní doby jeho 
zaměstnanců a též nemalá administrativní náročnost při zavádění sdíleného pracovního místa do praxe, neboť uzavřené 
dohody o sdíleném pracovním místě by měly být poměrně podrobné a ošetřovat řadu situací, které zákon výslovně 
neřeší (viz výše). S tím úzce souvisí, že z hlediska administrativního je pro zaměstnavatele výrazně jednoduší mít jednoho 
zaměstnance na „plný úvazek“ namísto dvou zaměstnanců na „poloviční úvazek“. Je možné, že zájem zaměstnavatelů o tento 
institut by mohla v budoucnu výrazně posílit podpora ze strany státu, kdy by zaměstnavatelé byli motivováni k zavádění 
sdílených pracovních míst finančním příspěvkem. V tomto směru je na místě upozornit zejména na projekt „Podpora forem 
flexibilního zaměstnávání“ (zkráceně FLEXI), jehož doba realizace je od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023. Tento nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti, který je pilotně ověřovaný podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
je zaměřen na podporu vytváření flexibilních forem zaměstnávání, a to včetně podpory vytváření sdílených pracovních míst 
ve smyslu § 317a ZP. Zaměstnavateli, jenž uzavře se svými zaměstnanci písemnou dohodu podle § 317a ZP, bude moci být 
ze strany Úřadu práce ČR poskytnut finanční příspěvek, a to na základě dohody o vymezení sdíleného pracovního místa 
uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR. Pro poskytnutí příspěvku budou platit obdobná pravidla jako pro jiné 
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tj. nebude nárokový, přičemž o jeho poskytnutí rozhoduje Úřad práce ČR (blíže viz 
https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-flexibilnich-forem-zamestnavani-flexi-).
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PRŮVODCE
MZDOVOU

PROBLEMATIKOU
 

9. aktualizované vydání

+ E-BOOK

Publikace je dostupná exkluzivně jen na www.ucetni-portal.cz.

2021

PRŮVODCE 
MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU
2021

+ E-BOOK

Publikaci si již můžete  
zakoupit v předprodeji  
na www.ucetni-portal.cz/eshop/.

   13 autorů             +200 příkladů

EXPEDUJEME 26. 2. 2021

VÍTE, ŽE KDYŽ SI OBJEDNÁTE MZDOVOU KONFERENCI 2021 DO DNE KONÁNÍ, ZÍSKÁTE NEJEN E-BOOK, ALE I KNIHU FYZICKY?

Sdílené pracovní místo
JUDr. Michael Košnar

https://www.codexisuno.cz/aIe?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aIf?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aIf?lang=cs
https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-flexibilnich-forem-zamestnavani-flexi-
https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2021-142-b.html
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 Povinnosti zaměstnavatelů 
k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl  
za rok 2020
Autor: Mgr. Eva Svěrčinová 

Článek je ukázkou z připravované publikace Průvodce mzdovou problematikou 2021 (expedujeme 26. 2. 2021 ☺ ).

 Povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém 
počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok 2020

Zcela zásadní ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je podle zákona o zaměstnanosti povinnost plnit povinný podíl. 
Tato povinnost se však nevztahuje na všechny zaměstnavatele, ale pouze na ty, jejichž průměrný roční přepočtený počet 
zaměstnanců je větší než 25. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % 
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. 

Plnění povinného podílu se nevztahuje na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, civilních 
zaměstnanců ozbrojených sil ČR a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie. Nevztahuje se také na Český báňský úřad 
a obvodní báňské úřady, pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů. Poslední výjimkou jsou poskytovatelé záchranné 
zdravotnické služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin. 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se sleduje za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivé provozy nebo 
detašovaná pracoviště. Za zaměstnance se pro tento účel považují všichni, jejichž pracovní poměr je založen pracovní 
smlouvou (tedy nikoli ti, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti anebo dohody o provedení práce) včetně 
zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním. 

Při výpočtech postupuje zaměstnavatel podle ust. § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb.  

Všechny výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa, a to znamená, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou 
číslicí. Nezaokrouhluje se. (Příklad 45,359 = 45,35).

Povinný podíl zjistí zaměstnavatel tak, že z ročního průměrného přepočteného počtu všech svých zaměstnanců vypočítá 4 %.

Podle citovaného ustanovení se průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců zjišťuje jako podíl odpracovaných hodin 
všemi zaměstnanci zaměstnavatele v pracovním a služebním poměru za rok 2020 a celkové stanovené pracovní doby bez 
svátků připadající na jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.  

Pro rok 2020 počítáme s těmito čísly 

- rok 2020 měl 251 pracovních dnů,

- 8hodinový pracovní režim (2 008 hodin),

- 7,5hodinový režim (1 882,5 hodin) a

- 7,75hodinový režim (1 945,25 hodin).

V případě, že zaměstnavatel provozuje svoji činnost jen po část sledovaného kalendářního roku, použije při zjišťování 
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkovou stanovenou pracovní dobu bez svátků připadající na jednoho 
zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých činnost vykonával.

1

odpracované hodiny všemi zaměstnanci zaměstnavatele

fond pracovní doby bez placených svátků v roce 2020

15. 2. 2021

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl za rok 2020

Mgr. Eva Svěrčinová

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2021-142-b.html
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Za odpracované hodiny se pro účely výpočtů ročního průměrného přepočteného počtu považují:

• skutečně odpracované hodiny (včetně hodin přesčasů),

• hodiny čerpané dovolené (nikoli hodiny nečerpané proplacené dovolené),

•  hodiny za dobu, po kterou byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a nebylo mu prvních 14 dnů poskytováno 
nemocenské, ale náhrada mzdy, 

•  hodiny dočasné pracovní neschopnosti, za kterou byly poskytovány dávky nemocenského pojištění (nemocenské),

•  hodiny, za které náležely dávky nemocenského pojištění z důvodu ošetřování člena rodiny (ošetřovné; nikoli otcovská ani 
dlouhodobé ošetřovné!),

•  hodiny překážek v práci na straně zaměstnavatele,

•  hodiny překážek v práci na straně zaměstnance (ty, které jsou uvedeny v nařízení vlády č.  590/2006 Sb., kterým se stanoví 
okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek), za které náleží náhrady mzdy nebo platu.

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců 
pracujících v jednotlivých pracovních režimech.

Příklad č. 1 - Roční průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců

Zaměstnanci zaměstnavatele odpracovali v roce 2020 celkem 160 000 hodin v  jednosměnném pracovním režimu 
(40hodinová pracovní doba) a 50 000 hodin v nepřetržitém pracovním režimu (37,5hodinová pracovní doba). Průměrný 
roční přepočtený počet zaměstnanců vypočteme jako podíl odpracovaných hodin pro každý pracovní režim zvlášť 
a fondu pracovní doby v roce 2020 bez svátků. 

160 000 : 2 008 = 79,68

  50 000 : 1 882,5 = 26,56

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 je 106,24. 

Povinný podíl tohoto zaměstnavatele je 4,24 osoby se zdravotním postižením. 

Příklad č. 2 –  Roční průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců – zaměstnavatel vznikl  
v průběhu roku 2020

Zaměstnanci zaměstnavatele, který vznikl 1. 7. 2020 odpracovali celkem 160 000 hodin v jednosměnném pracovním 
režimu (40hodinová pracovní doba). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců vypočteme jako podíl 
odpracovaných hodin a  fondu pracovní doby bez svátků v těch měsících, ve kterých zaměstnavatel svoji činnost 
vykonával.  

Fond pracovní doby červenec – prosinec 2020 bez placených svátků = 1 008 hodin 160 000 : 1 008 = 158,73

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 je 158,73. 

Povinný podíl je 6,34 osoby se zdravotním postižením. 

Za rok 2020 lze povinný podíl plnit těmito třemi způsoby:

 1. zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,

 2.  náhradním plněním – odebíráním výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek zaměstnavatelům, se kterými 
uzavřel úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dodavatelé 
náhradního plnění), 

 3. odvodem do státního rozpočtu. 

1.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Stejným způsobem jako průměrný roční přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstnavatele, zjišťuje zaměstnavatel 
i průměrný roční přepočtený počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Zvlášť přitom počítá zaměstnance, kteří 
jsou osobami s těžším zdravotním postižením (osoby invalidní ve třetím stupni) a zvlášť ty, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením (osoby invalidní v prvním a druhém stupni, osoby zdravotně znevýhodněné a osoby, které byly posouzeny, že 
již invalidní nejsou). Důvodem je skutečnost, že dle ust. § 17 vyhlášky č. 518/2004 Sb. se pro účely výpočtů osoby s těžším 
zdravotním postižením započítávají třikrát. 

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl za rok 2020

Mgr. Eva Svěrčinová
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Situace, které při těchto výpočtech mohou nastat, jsou uvedeny v následujících příkladech: 

Příklad č. 3 –  Výpočet ročního průměrného přepočteného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením

Zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, odpracovali v roce 2020 v  jednosměnném pracovním 
režimu (40hodinová pracovní doba) 45 000 hodin.  

45 000 : 2 008 = 22,41 ....  průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením 

Zaměstnanci, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, odpracovali v roce 2020 v jednosměnném pracovním 
režimu (40hodinová pracovní doba) 30 000 hodin.  

30 000 : 2 008 = 14,94 x 3 = 44,82 ....  průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším 
zdravotním postižením 

Do povinného podílu za rok 2020 si tento zaměstnavatel započte celkem 67,23 osob se zdravotním postižením. 

Příklad č. 4 –  Výpočet ročního průměrného přepočteného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením

Zaměstnanec zaměstnavatele byl od 1. 1. do 14. 6. 2020 osobou s těžším zdravotním postižením (invalidní ve třetím 
stupni). V tomto období odpracoval 900 hodin v jednosměnném pracovním režimu. 

Od 15. 6. do 31. 12. 2020 byl přeposouzen již jen jako invalidní ve druhém stupni. V tomto období odpracoval 850 hodin, 
také v jednosměnném pracovním režimu.

900 : 2 008 = 0,44 x 3 = 1,32  

850 : 2 008 = 0,42  

1,32 + 0,42 = 1,74 

Do povinného podílu si tento zaměstnavatel započte celkem 1,74 osoby se zdravotním postižením. 

Příklad č. 5 –  Výpočet ročního průměrného přepočteného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením

Zaměstnanec zaměstnavatele – osoba s těžším zdravotním postižením (invalidní ve třetím stupni) pracoval na poloviční 
úvazek v jednosměnném pracovním režimu od 1. 3. do 31. 8 2020. V tomto období odpracoval 500 hodin. 

500 : 2 008 = 0,24 x 3 = 0,72

Do povinného podílu za tohoto zaměstnance zaměstnavatel započte 0,72 osoby se zdravotním postižením.

1.2 Náhradní plnění 
Důležitý limit pro dodavatele náhradního plnění

Za dodavatele náhradního plnění pro účely povinného podílu za rok 2020 se považují právnické či podnikající fyzické osoby, 
se kterými úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce; dodavatelem 
náhradního plnění může být i podnikající fyzická osoba bez zaměstnanců, která je sama osobou se zdravotním postižením 
(dále jen „dodavatelé náhradního plnění“). 

Výše uvedení dodavatelé náhradního plnění mohou pro účely povinného podílu pro rok 2020 poskytnout náhradní plnění 
pouze ve výši odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2019 za 
každého svého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v roce 2019. Limit náhradního 
plnění pro rok 2020 dodavatelé počítají podle vzorce 28 x 33 429 Kč x přepočtený počet zaměstnaných osob se zdravotním 
postižením v roce 2019. 

Příklad č. 6 –  Výpočet celkového objemu náhradního plnění dodavatele pro rok 2020

Dodavatel náhradního plnění zaměstnával v roce 2019 14,54 přepočtených osob se zdravotním postižením. 

28 x 33 429 x 14,54 = 13 609 615 Kč

Tento dodavatel může odběratelům v rámci povinného podílu za rok 2020 poskytnout náhradní plnění v objemu 
13 609 61 Kč bez DPH.

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl za rok 2020

Mgr. Eva Svěrčinová
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MZDOVÁ KONFERENCE 2021
2. 3. 2021 v Bohuňovicích | 9. ročník

se záznamem tzv. „navždy“

ONLINE

PROGRAM:

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

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
»  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://mzdovy-specialista.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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Veškeré náhradní plnění je evidováno v evidenci náhradního plnění (dále jen „ENP“), kterou MPSV jakožto majitel a správce 
spustilo již v říjnu 2017. ENP obsahuje tyto údaje:

1.  identifikační údaje dodavatelů náhradního plnění – ať už jsou jimi zaměstnavatelé aneb osoby samostatně výdělečně 
činné, kteří nezaměstnávají žádného zaměstnance a samy jsou osobami se zdravotním postižením; identifikačními 
údaji se u právnické osoby se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo a  identifikační číslo; u fyzické osoby, která je 
podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo podnikání a identifikační číslo 
(bylo-li přiděleno),

2. identifikační údaje odběratelů, tedy těch, kteří odebírají náhradní plnění,

3.  cenu dodaného náhradního plnění (výrobků, služeb anebo zadaných zakázek) bez DPH započitatelnou do náhradního 
plnění,

4. datum dodání náhradního plnění, 

5.  číslo dokladu, jímž bylo náhradní plnění vyúčtováno a datum zaplacení odebraného náhradního plnění

6.  údaj o čtvrtletním přepočteném počtu osob se zdravotním postižením dodavatele náhradního plnění pro účely 
správného „přepočtu“ náhradního plnění na osoby se zdravotním postižením, které si odběratel do svého povinného 
podílu prostřednictvím náhradního plnění může započítat (podle § 18 vyhlášky č. 518/2004 Sb. je kalendářním čtvrtletím 
pro tyto účely kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání 
zakázek).  

7.  klíčovým údajem pro odběratele pak bude údaj o limitu náhradního plnění konkrétního dodavatele náhradního plnění 
a jeho průběžném čerpání (stavu plnění). 

Všechny výše uvedené údaje do  elektronické evidence vkládá dodavatel náhradního plnění, včetně údaje o  výši 
„svého“ limitu a stavu jeho čerpání. Dodavatel také bude tím, kdo ručí za správnost uvedených údajů. Zásadní povinností 
dodavatele je vložení údajů o odebraném náhradním plnění do 30 dnů ode dne zaplacení dodavatelem. Zavedení ENP 
přineslo v praxi velmi výrazné vylepšení pozice odběratelů náhradního plnění. Definitivně tak skončil stav, kdy odběratelé 
byli až na  výjimky odkázáni jen na  údaje, které jim dodavatel náhradního plnění poskytl. Všechny údaje nezbytné pro 
správný „přepočet“ náhradního plnění na osoby se zdravotním postižením si odběratelé zjišťují exportem dat z ENP 
a přepočtením každého dodavatele zvlášť.

Počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do  svého povinného podílu, se vypočítá 
tak, že z celkového objemu plateb za odebrané výrobky, služby nebo zakázky od výše uvedených dodavatelů se odečte 
daň z přidané hodnoty (DPH) a výsledná částka se vydělí 7násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za   
I.–III. čtvrtletí roku 2020 (dále jen „průměrná mzda“). Pro účely povinného podílu za rok 2020 vycházíme z částky 
34 611 Kč (7násobek = 242 277 Kč). 

Při výpočtech náhradního plnění stále platí další omezení dané ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb. V případě, že počet 
osob se zdravotním postižením „dodaných“ v rámci náhradního plnění je větší než průměrný přepočtený počet zaměstnaných 
osob se zdravotním postižením dodavatele, může si odběratel do povinného podílu započíst pouze nejvyšší uvedený počet 
osob se zdravotním postižením dodavatele v kalendářním čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, kdy se uskutečnilo zdanitelné 
plnění. 

Omezení platí i v případě, kdy dodavatelem je osoba samostatně výdělečně činná, která je osobou se zdravotním postižením 
a nezaměstnává žádného zaměstnance. V tomto případě lze započíst nejvýše 1,00 osoby se zdravotním postižením. 

Příklad č. 7 –  Odběr náhradního plnění od dodavatele náhradního plnění a možnost zápočtu osob

Odběratel odebral v roce 2020 náhradní plnění formou služeb od dodavatele náhradního plnění v objemu 1 300 000 Kč 
bez DPH. Poslední zdanitelné plnění se uskutečnilo ve IV. čtvrtletí 2020. Dodavatel náhradního plnění uvedl v ENP tyto 
čtvrtletní přepočtené počty osob se zdravotním postižením:

2020:    I. Q  5,11, II. Q  5,21, III. Q  5,01  IV. Q 6,66

2019:    I. Q  5,11, II. Q  5,71, III. Q  5,41  IV. Q 5,14

1 300 000 : 242 277 = 5,36 OZP by si zaměstnavatel mohl započíst, nebýt výše uvedeného omezení.

Z důvodu výše uvedeného omezení si zaměstnavatel do povinného podílu započte „pouze“ 5,21 OZP – jako nejvyšší 
počet OZP dodavatele v kalendářním čtvrtletí z předcházejících 4 čtvrtletí, před čtvrtletím, ve kterém se uskutečnilo 
poslední zdanitelné plnění.

Náhradní plnění lze započítat pouze tehdy, pokud je zaevidováno a odsouhlaseno v ENP!

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl za rok 2020

Mgr. Eva Svěrčinová

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://mzdovy-specialista.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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1.3 Odvod do státního rozpočtu
Zaměstnavatel, kterému se nepodaří naplnit povinný podíl ani přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a ani 
náhradním plněním, je povinen provést odvod do státního rozpočtu. I pro povinný podíl za rok 2020 platí, že za každou 
nesplněnou osobu se zdravotním postižením se do  státního rozpočtu odvede 2,5násobek průměrné mzdy. Pro 
účely plnění povinného podílu za rok 2020 je to částka 34 611 Kč (2,5násobek = 86 527,50 Kč). Výsledná částka odvodu se 
zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

Příklad č. 8 – Odvod do státního rozpočtu

Povinný podíl zaměstnavatele za rok 2020 je 12,45 osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatel zaměstnává 7,23 
osob se zdravotním postižením. V rámci náhradního plnění započetl 4,55 osoby se zdravotním postižením. Odvod 
provede za 0,67 osoby se zdravotním postižením.

12,45 - (7,23 + 4,55) = 0,67

0,67 x 86 527,50 = 57 974 Kč 

Do státního rozpočtu odvede zaměstnavatel 57 974 Kč.

Způsob plnění povinného podílu za rok 2020 je zaměstnavatel povinen oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu 
práce ČR nejpozději do 15. 2. 2021. Místní příslušnost je v tomto případě dána sídlem zaměstnavatele, který je právnickou 
osobou a bydlištěm zaměstnavatele, který je podnikající fyzickou osobou. Adresy, kontakty a zejména vzor č. 22 – Ohlášení 
plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na  celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele se 
stručným poučením (na zadní straně) lze nalézt na www.portal.mpsv.cz v sekci Zaměstnanost, Informace pro zaměstnavatele, 
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Ve stejné lhůtě jako Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele, tedy nejpozději do 15. 2. 2021, je zaměstnavatel, který svůj povinný podíl nesplnil ani zaměstnáváním osob 
se zdravotním postižením, ani náhradním plněním, povinen provést odvod do státního rozpočtu prostřednictvím krajské 
pobočky Úřadu práce ČR. Číslo účtu, na který se odvod provádí, je uvedeno na www.portal.mpsv.cz. 

Dle novelizovaného ust. § 83 zákona o zaměstnanosti nebudou již zaměstnavatelé, kteří plní povinný podíl formou náhradního 
plnění, povinni připojovat žádné doklady týkající se náhradního plnění. Všechny informace týkající se náhradního plnění 
budou k  dispozici pro odběratele náhradního plnění i  kontrolní orgány při případné kontrole v  elektronické evidenci 
náhradního plnění. 

Nesplní-li zaměstnavatel povinnost provést odvod do státního rozpočtu, stanoví mu příslušná krajská pobočka Úřadu práce 
ČR povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Vymáháním 
odvodu jsou pověřeny příslušné celní úřady podle sídla zaměstnavatele. 

Další povinnosti podle zákona o zaměstnanosti

Kromě již zmíněné povinnosti plnit povinný podíl upravuje další povinnosti při zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
ust. § 80 zákona o zaměstnanosti. Podle tohoto ustanovení jsou zaměstnavatelé povinni rozšiřovat podle svých podmínek 
a  ve spolupráci s  poskytovatelem pracovnělékařských služeb možnosti k  zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
individuálním přizpůsobováním pracovních míst a  pracovních podmínek a  vyhrazováním pracovních míst pro osoby 
se zdravotním postižením. Dále jsou povinni spolupracovat s  krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní 
rehabilitace. 

Všichni zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením jsou povinni vést evidenci zaměstnaných osob se 
zdravotním postižením. Evidence musí obsahovat údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním 
postižením dle ust. § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a současně vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se 
zdravotním postižením.

Naopak od  úřadu práce jsou zaměstnavatelé oprávněni požadovat informace a  poradenství v  otázkách spojených se 
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se 
zdravotním postižením, spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a spolupráci 
při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

2

Povinnosti zaměstnavatelů k osobám se zdravotním  
postižením – povinný podíl za rok 2020

Mgr. Eva Svěrčinová
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Pokud se jedná o zmíněné změny, jde o následující konkrétní změny – vždy jde o zvýšení sazby:

Země Sazba pro rok 
2020

Sazba pro rok 
2021 Země Sazba pro rok 

2020
Sazba pro rok 

2021

Afghánistan 40 EUR 45 EUR Nigérie 45 EUR 50 EUR

Albánie 35 EUR 40 EUR Rovníková Guinea 45 EUR 50 EUR

Bulharsko 35 EUR 40 EUR Senegal 45 EUR 50 EUR

Čad 45 EUR 50 EUR Slovinsko 35 EUR 40 EUR

Filipíny 35 EUR 40 EUR Svatý Tomáš a Princův ostrov 35 EUR 40 EUR

Indonésie 35 EUR 40 EUR Švédsko 50 EUR 55 EUR

Kamerun 45 EUR 50 EUR Tchaj-wan 40 EUR 45 EUR

Kuba 50 EUR 55 EUR Turkmenistan 40 EUR 45 EUR

Niger 45 EUR 50 EUR

Současně s uvedenými změnami byl z Karibiku – ostrovních států pod „ad 2“ vypuštěn Svatý Martin a nově zařazen mezi ostatní 
země neuvedené v příloze.

Závěrem doporučuji, aby si čtenáři všechny uvedené změny potvrdili citovanými vyhláškami.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE CESTOVNÍCH NÁHRAD

JUDr. Marie Salačová

 Dotazy k nároku na stravné při pracovní cestě | JUDr. Marie Salačová | 30. 12. 2020

 Počátek pracovní cesty | JUDr. Marie Salačová | 4. 12. 2020

  Dotazy - Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje, náhrada za pohonné hmoty 
JUDr. Marie Salačová | 29. 10. 2020

 Dvoudenní pracovní cesty | JUDr. Marie Salačová | 13. 10. 2020
 Pracovní cesty a jejich druhy | JUDr. Marie Salačová | 2. 9. 2020

  PŘÍKLADY K CESTOVNÍM NÁHRADÁM PRO ROK 2021

Na Účetním Portálu pro Vás máme i příklady k cestovním náhradám.

 Zahraniční pracovní cesta do Vídně z Brna, tiskopis „Cestovní příkaz“ 
 Zahraniční pracovní cesta do Vídně z Chebu, tiskopis „Cestovní příkaz“
 Zahraniční pracovní cesta z Brna do Regensburgu, tiskopis „Cestovní příkaz“
 Zahraniční pracovní cesta z Berouna do Regensburgu, tiskopis „Cestovní příkaz“
 Zahraniční pracovní cesta z Berouna do Berlína, tiskopis „Cestovní příkaz“

  NAŠE PŘEHLEDY

Víte, že na Účetním Portálu pro Vás máme i přehled k cestovním náhradám?na

PRO ČLENY OD BALÍČKU SILVER

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2021
JUDr. Marie Salačová

https://www.codexisuno.cz/axx?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/dotazy-k-naroku-na-stravne-pri-pracovni-ceste-1778-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pocatek-pracovni-cesty-1770-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dotazy-cestovni-nahrady-v-ramci-jednoho-kraje-nahrada-za-pohonne-hmoty-1748-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/dvoudenni-pracovni-cesty-1737-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/pracovni-cesty-a-jejich-druhy-1711-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/priklady/
https://www.ucetni-portal.cz/zahranic-ni-pracovni-cesta-do-vi-dne-z-brna-tiskopis-cestovni-pr-i-kaz-2220-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranic-ni-pracovni-cesta-do-vi-dne-z-chebu-tiskopis-cestovni-pr-i-kaz-2221-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranicni-pracovni-cesta-z-brna-do-regensburgu-tiskopis-cestovni-prikaz-2223-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranicni-pracovni-cesta-z-berouna-do-regensburgu-tiskopis-cestovni-prikaz-2224-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/zahranic-ni-pracovni-cesta-z-berouna-do-berli-na-tiskopis-cestovni-pr-i-kaz-2225-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-cestovni-nahrady-10-G.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
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ONLINE / 5. ROČNÍK

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2021. PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI. VŠE SE 
ZDROJI V ZÁKONĚ. MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU - OPORA DO KAŽDODENNÍ PRAXE. 

KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY.

 1. DEN - 8. 4. 2021 -  Mgr. Zdeněk Schmied - Pracovní právo pro mzdové účetní - zákoník práce
 2. DEN - 9. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 3. DEN - 14. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 4. DEN - 15. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Zdravotní pojištění
 5. DEN - 16. 4. 2021 -  ing. Milan Lošťák - Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN - 28. 4. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Praktické příklady
 7. DEN - 29. 4. 2021 - ing. Olga Krchovová - Sociální pojištění, nemocenské pojištění
 8. DEN - 30. 4. 2021 - ing. Pěva Čouková - Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN - 5. 5. 2021 -  ing. Renka Klímová - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd
 10. DEN - 6. 5. 2021 -  ing. Olga Krchovová - Mzdové výpočty, procvičování v praxi, souvislý příklad
 11. DEN - 7. 5. 2021 - ing. Tomáš Stejskal - Důchodové pojištění, evidenční listy

8. 4. 2021 - 7. 5. 2021

88
hodin výuky celkem

11
dnů

6
špičkových lektorů

30 % sleva pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

Více na www.ucetni-portal.cz/eshop/

•  VIDEO ZÁZNAM TZV.  „NAVŽDY“

•  MOŽNO ZASTAVOVAT, MOŽNO SE VRACET TAM A ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 
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Závěrem

Jak je z výše uvedeného zřejmé, pracovnělékařské služby mají mnohem větší záběr, než si mnozí zaměstnavatelé uvědomují. 
Obzvláště ti, kteří zaměstnávají zaměstnance i v jiné než tzv. čisté kategorii první, a kteří poskytovatele pracovnělékařských 
služeb využívají pouze k pracovnělékařským prohlídkám, by měli zpozornět a podrobit svou zavedenou praxi revizi.

Článek byl zveřejněn na stránkách www.pravniprostor.cz.

  NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

 www.ucetni-portal.cz / Pomůcky / I. Mzdy /  
 16. Smlouva o poskytování pracovnělékařské služby  
 (Mgr. Zdeněk Schmied) 

6

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Pracovnělékařské služby – lékařské prohlídky a co dál?
JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)

balíček online seminářů

MZDOVÁ ŠESTKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY

VYBÍRÁME PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

1.  Pracovní doba podle ZP, výpočet mzdy, výpočet příplatkových mezd,  
průměrný výdělek | Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)

2.  Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení | Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)

3.  Daň z příjmu, nemocenské pojištění | Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)

4.  Srážky ze mzdy | Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

5.  Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách 
Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

6.  Důchodové pojištění, ELDP | Jana Dorčáková (24. 3. 2021)

Živě od 9.00 do cca 14.00 hodin.
Záznam tzv. "navždy".

Ing. Růžena Klímová

https://www.pravniprostor.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/16-smlouva-o-poskytovani-pracovnelekarske-sluzby-1-H.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-pracovni-doba-podle-zp-vypocet-mzdy-vypocet-priplatkovych-mezd-prumerny-vydelek-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-71-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-pracovni-doba-podle-zp-vypocet-mzdy-vypocet-priplatkovych-mezd-prumerny-vydelek-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-71-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-zdravotni-pojisteni-socialni-zabezpeceni-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-72-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-dan-z-prijmu-nemocenske-pojisteni-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-73-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-srazky-ze-mzdy-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-74-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-pracovni-pravo-pro-mzdove-ucetni-dovolena-v-hodinach-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-75-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-duchodove-pojisteni-eldp-mzdova-sestka-pro-zacatecniky-76-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop  
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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 od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“WEBINÁŘ

Mzdové aktuality právě teď 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

19. 11. 2020

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
WEBINÁŘ

1 h 37 min

1 h 37 min

Mzdové aktuality 2021

Olga Krchovová
Pěva Čouková

3. 12. 2020

Pro členy od balíčku GOLD záznam tzv. „navždy“
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.

1 h 26 min

Virtuální komunikace 
ve mzdách

Karel Smetana 
Pěva Čouková

11. 2. 2021

DÁRKEM PRO VŠECHNYWEBINÁŘ

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-mzdove-aktuality-2021-ctvrtek-3-12-2020-19-00-205-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-virtualni-komunikace-ve-mzdach-ctvrtek-11-02-2021-19-00-211-V.html

