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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

mám ráda Jarka Nohavicu. Některé písničky zejména z alba Darmoděj mi opravdu rezonují v celé mé 
bytosti. A tak nebyla náhoda, že na mě včera vykouklo Jarkovo online vystoupení pro ženy k MDŽ.

A že zrovna první píseň byla KOMETA…náhody přece neexistují. Tak nás to učili v životě.
Píseň, kterou mám propletenou kolem srdce. Je v ní víc, než lze hlavou pochopit.

Posílám text, který byl součástí videa písně KOMETA…

Zázrak je, 

když dovedeme vnímat kouzlo okamžiku... 

když se máme s kým pomazlit…

když oceníme samotu a necítíme se osamělými…

když víme, že krása spočívá v jednoduchosti...

když nás zahřeje u srdce i přes okolní mráz…

když hoříme láskou a dokážeme tu být pro své blízké…

Život je zázrak, a to není málo…

Jeho konec neovlivníme.

Jeho průběh ano.

Těším se na Vás naživo, těším se moc na přicházející teplé dny, na to že vyjdeme na zahrádku, těším se, že 
odejde smutek, který tato doba přinesla, ať chceme nebo nechceme…

A taky Vás zvu na úžasné mzdové čtení ☺.

A jestli máte chuť, tak si pusťte moji „Kometu“…

S láskou a vděčností

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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Stravenkový paušál

Autor: ing. Olga Krchovová, ing. Pěva Čouková  4. 3. 2021
strany 6–7

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Naděje je jako noční nebe, není v něm jediného kouta, v němž by vytrvalý pohled nenalezl 
alespoň jednu hvězdu…“

Floro Lucio A.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění

Autor: ing. Milan Lošťák    23. 3. 2021
strany 22–25

Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech

Autor: ing. Růžena Klímová    10. 3. 2021
strany 8–14

Daň z příjmů ze závislé činnosti

Autor:  ing. Milan Lošťák    18. 3. 2021
strany 17–20

Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště  
v pracovní smlouvě zaměstnance

Autor: JUDr. Marie Salačová    3. 3. 2021

strany 26–27

Roční zúčtování za rok 2020 a exekuce přikázáním  
jiné peněžité pohledávky

Autor: ing. Růžena Klímová    9. 3. 2021

strany 15–16

Články
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Vysvětlení a příklady e-neschopenek z důvodu nařízení karantény 
a izolace

V nové aktualitě, kterou naleznete v příloze, přinášíme příklady postupů při vystavování eNeschopenek z důvodu karantény 
nebo izolace, na které následně ze strany zaměstnavatele navazuje výplata tzv. izolačky.
Dozvíte se v ní odpovědi na nejčastější dotazy, jako jsou například: Jak se zaměstnavatel dozví, že jeho zaměstnanec je 
v karanténě nebo izolaci? Jak se karanténa nebo izolace nařizuje? Co v případech, kdy je nařízena karanténa a zaměstnanec  
čeká na výsledek testu na onemocnění covid-19? | Zdroj: ČSSZ

Antivirus – přehled situací odzdrojováno dle zákoníku práce
Srozumitelný a přehledný návod na řešení všech situací s odkazy na příslušná ustanovení zákoníku práce, které mohou 
nastat během současných mimořádných opatření. Dokument naleznete v příloze. | Zdroj: MPSV

V eNeschopence bude nově v poli profese slovo „izolace“,  
pokud půjde o izolaci

U karantén bylo zaznamenání tohoto důvodu při vystavení eNeschopenky umožněno již na začátku března loňského 
roku. Lékař vystaví eNeschopenku s diagnózou Z209 a do kolonky profese uvede slovo „karanténa“. Zaměstnavatel se 
tedy dozví o nařízení karantény stejně jako doposud. V případě izolace se eNeschopenka vystaví standardně. Nově je však 
s lékaři domluven postup, který zaručí, že z eNeschopenky bude patrné, že jde o izolaci. Do pole profese při vystavování 
eNeschopenky zapíší slovo „izolace“. ČSSZ nyní připravuje technické řešení, díky kterému se zaměstnavatel dozví také 
informaci o eNeschopenkách, u nichž byla nařízena izolace, i v momentě, kdy lékař tuto skutečnost neuvede. | Zdroj: ČSSZ

Kalkulačka pro výpočet náhrady mzdy s tzv. Izolačkou
MPSV připravilo kalkulačku pro výpočet náhrady mzdy s tzv. Izolačkou pro karantény nařízené po 28. únoru 2021. Kalkulačku 
naleznete v příloze této aktuality. | Zdroj: MPSV

MPSV zveřejnilo tabulku - dopad do mezd tzv. izolačky –  
VYŠLO VE SBÍRCE ZÁKONŮ č. 121/2021

Jak jsme již uvedli, izolačka je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě 
či izolaci. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých 
příjmů. Tabulku s vlivem na hrubý a čistý příjem zaměstnanců naleznete v detailu aktuality. | Zdroj: MPSV

Poslanci schválili příspěvek až 370 Kč pro lidi v karanténě, nyní je návrh 
zákona předložen senátu - VYŠLO VE SBÍRCE ZÁKONŮ č. 121/2021 Sb.

Vláda se opět zabývala tím, jak motivovat zaměstnance, aby se v případě rizikového kontaktu s osobou nakaženou 
koronavirem nevyhýbali karanténě. Předchozí návrh Ministerstva práce a sociálních věcí neodsouhlasil Parlament, proto 
ministerstvo předložilo nový návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě. Zaměstnanci v karanténě 
by mohli čtrnáct dnů pobírat náhradu mzdy ve výši sto procent denního vyměřovacího základu. Příslušný návrh zákona 
o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě schválila vláda na jednání v pondělí 1. března 2021. Návrh zákona schválen 
i poslaneckou sněmovnou, nyní je doručen do senátu ke schválení. | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pozor na nové podmínky programu Antivirus
Dne 22. února 2021 schválila vláda prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) 
do 30. dubna 2021. Současně však došlo ke změně některých podmínek, za kterých jsou příspěvky poskytovány. Tyto změny 
budou do dohod uzavřených do 28. února 2021 včleněny formou dodatku k dohodě. | Zdroj: MPSV

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

22. 3. 2021

17. 3. 2021

15. 3. 2021

11. 3. 2021

8. 3. 2021

4. 3. 2021

3. 3. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/vysvetleni-a-priklady-e-neschopenek-z-duvodu-narizeni-karanteny-a-izolace-5848-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vysvetleni-a-priklady-e-neschopenek-z-duvodu-narizeni-karanteny-a-izolace-5848-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/vysvetleni-a-priklady-e-neschopenek_10499.pdf
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu?fbclid=IwAR0Y0x95l5huHJFfwyOrpKI61qVjmqZtYjl1Mx2lAHwNrKR3-vPUh1o5ZFw%C2%A0
https://www.ucetni-portal.cz/antivirus-prehled-situaci-odzdrojovano-dle-zakoniku-prace-5835-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/antivirus_10486.pdf
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
https://www.ucetni-portal.cz/v-eneschopence-bude-nove-v-poli-profese-slovo-izolace-pokud-pujde-o-izolaci-5827-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/v-eneschopence-bude-nove-v-poli-profese-slovo-izolace-pokud-pujde-o-izolaci-5827-a.html
https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-a-postupy-pri-vystavovani-eneschopenek?fbclid=IwAR31rCAjHERuyIMcvnGbmPT3DJlLU1cT9EToPaWl8dhIr9IRKPitXHoL4lg
https://www.ucetni-portal.cz/kalkulacka-pro-vypocet-nahrady-mzdy-s-tzv-izolackou-5823-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/stahnout/kalkulacka-pro-vypocet-nahrady-mzdy-s-tzv-izolackou_10466.xlsx
https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka
https://www.ucetni-portal.cz/mpsv-zverejnilo-tabulku-dopad-do-mezd-tzv-izolacky-vyslo-ve-sbirce-zakonu-c-121-2021-5811-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpsv-zverejnilo-tabulku-dopad-do-mezd-tzv-izolacky-vyslo-ve-sbirce-zakonu-c-121-2021-5811-a.html
https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka
https://www.ucetni-portal.cz/poslanci-vcera-schvalili-prispevek-az-370-kc-pro-lidi-v-karantene-nyni-je-navrh-zakona-predlozen-senatu-vyslo-ve-sbirce-zakonu-c-121-2021-sb-5804-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/poslanci-vcera-schvalili-prispevek-az-370-kc-pro-lidi-v-karantene-nyni-je-navrh-zakona-predlozen-senatu-vyslo-ve-sbirce-zakonu-c-121-2021-sb-5804-a.html
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-navrhne-parlamentu-zvysit-lidem-v-karantene-nahradu-mzdy--zamestnance-ceka-povinne-testovani--259833/
https://www.ucetni-portal.cz/pozor-na-nove-podminky-programu-antivirus-5799-a.html
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
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.

MZDOVÝ SPECIALISTA 2021 ONLINE
Ucelené školení mzdové problematiky od základů  
až po složitější příklady a novinky roku 2021.
6 špičkových lektorů: ing. Olga Krchovová,  
ing. Renka Klímová, ing. Milan Lošťák, Mgr. Zdeněk Schmied, 
ing. Pěva Čouková, ing. Tomáš Stejskal

Záznam tzv. „navěky“.

MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
balíček online seminářů

11. 3. 2021 – 12. 4. 2021
Se záznamem tzv. „navěky“:
Možno sledovat zpětně ze záznamu. 6 SEMINÁŘŮ

11 DNŮ

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“.

ZÁZNAM  
Z 2. 3. 2021

8. 4. 2021 – 7. 5. 2021

https://1url.cz/szYLd
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista-online-2021-11-dnu-23-O.html
https://1url.cz/mzYtp
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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ing. Olga Krchovová, ing. Pěva Čouková

V § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“) se mění odstavec 9 (osvobozené příjmy) 
písmeno b):

Zrušuje se slovo „závodního“ a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo peněžitý příspěvek poskytovaný 
zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, 
které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin“. 

Nové znění § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů:

Od daně je osvobozeno:

b)  hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo 
v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem 
zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout 
zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Horní hranice stravného pro rok 2021 = 108 Kč.

108 x 0,7 = 75,60 Kč

V § 24 zákona o daních z příjmů se mění odstavec 2 písmeno j):

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů jsou také výdaje (náklady) na pracovní a sociální 
podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, 
kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní 
plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice 
stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, nebo na 
peněžitý příspěvek na stravování.

Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny 
trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud 
délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle 
zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému 
v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení 
se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.

V dosavadním využívání stravenek nedochází k žádné změně, chce-li tedy zaměstnavatel dále tohoto benefitu využívat, nic 
mu v tom nebrání [maximální hodnota stravenky při plném využití daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele je pro rok 
2021 137 Kč (= 75,35 + 61,65)]. Peněžní paušál byl do zákona doplněn navíc.

Peněžitý příspěvek má daňově opačný režim než stravenka.

Stravenkový paušál 
Autor: ing. Olga Krchovová, ing. Pěva Čouková

Jak to máme s novým peněžitým příspěvkem na stravování?
Přinášíme příklad na konkrétní úkol – cíl. Jak nepeněžitou stravenku z roku 2020 v hodnotě 100 Kč překlopit do peněžitého 
příspěvku na stravování v roce 2021.
A mnoho dalšího, jak v praxi postupovat.
Ve dvou verzích – článkové i příkladové

Pěva

VÍTE, ŽE MÁME NA ÚČETNÍM  
PORTÁLU TENTO PŘÍKLAD? ucetni-portal.cz/priklady/

4. 3. 2021

https://www.codexisuno.cz/aMO?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMP?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMQ?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/prispevek-na-stravovani-2021-2332-p.html
https://www.ucetni-portal.cz/priklady/
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Příklad 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování 100 Kč, porovnejte peněžitý příspěvek zaměstnavatele 
a stravenku z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, v případě požadavku, aby zaměstnanec měl k dispozici čistých 
100 Kč na každou odpracovanou směnu.

VÝPOČTOVÝ LIST – stravenky x stravenkový paušál

ř. % Stravenka Paušál Paušál Stravenka

maximálně výhodná 
částka

1 Hrubý příspěvek 100 109 100 137

2 Vyměřovací základ pro ZP – odečteno 75,60 Kč 
 nezaokrouhleno pro účely příkladu

0 33,4 24,4 0

3 ZP – zaměstnanec* 4,5 0 1,50 1,10 0

4 ZP – zaměstnavatel* 9 0 3,01 2,20 0

5 Vyměřovací základ pro SP 
nezaokrouhleno pro účely příkladu

0 33,4 24,4 0

6 SP – zaměstnanec* 6,5 0 2,17 1,59 0

7 SP – zaměstnavatel* 24,8 0 8,28 6,05 0

8 Základ daně 
nezaokrouhleno pro účely příkladu

0 33,4 24,4 0

9 Daň z příjmů* 15 0 5,01 3,66 0

10 Čistý příspěvek**  
(ř. 1 - 3 - 6 - 9)

100 100,32 93,66 137

11 Srážka zaměstnanci 0 0 0 37

12 K výplatě  
zaokrouhleno na celé Kč matematicky

100 100 94 100

13 Náklady zaměstnavatele 
 (ř. 1 + 4 + 7)

100** 120,29 108,25 100**

14 Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP daňově uznatelné 55 120,29 108,25 75

15 Zaplacená daň z příjmů zaměstnavatele 19 10,45 22,85 20,57 14,25

16 Daňově neuznatelné 45 0 0 25

17 Náklady po snížení o daň z příjmů  
(ř. 13 - 15)

89,55 97,44 87,68 85,75

Rozdíl 7,89 = 97,44 - 89,55

Rozdíl činí 7,89 Kč na 1 směnu mezi nepeněžitým a peněžitým příspěvkem na stravování u částky 100 Kč pro zaměstnance.

* z důvodu, že se jedná pouze o část zdanitelného příjmu zaměstnance, nezaokrouhlujeme
** plus provize prodejci stravenek

Dochází k úpravě též v § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, a § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, (z FKSP bude možné na 
peněžitý příspěvek přispívat, a to maximálně do 45 %).

Stravenkový paušál 
ing. Olga Krchovová, ing. Pěva Čouková

https://www.codexisuno.cz/aMQ?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMR?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMS?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/aMT?lang=cs
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MZDOVÁ KONFERENCE 2021
9. ročník

záznam z 2. 3. 2021 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://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference-2021-online-108-S.html
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Zaokrouhlování peněžitého příspěvku

Peněžitý příspěvek, pokud za celý měsíc bude vyjádřen necelým číslem, je nutné zaokrouhlit vždy dolů na celou korunu. 
Důvodem je nepřekročitelný limit pro osvobození za směnu 75,60 Kč.
V případě zaokrouhlení nahoru by docházelo k povinnému zdanění desetihaléřů. Ačkoliv se při výpočtu zálohy daně daňový 
základ nad 100 Kč zaokrouhluje na celou stokorunu nahoru, vliv na výši zálohové daně by byl pramalý, ale určitě by byly 
situace, kdy i 20 haléřů by znamenalo vyšší zálohu daně.

Příklad č. 15 – Zaokrouhlení stravovacího paušálu
Zaměstnanec měl za měsíc plánované směny v rozsahu 21 a vždy odpracoval celou směnu. Zaměstnavatel poskytuje 
maximální výši stravovacího paušálu.
Za měsíc činí stravovací paušál 21 x 75,60 = 1 587,60, zaokrouhleno nahoru 1 588 Kč. Zdanitelným příjmem je 0,40 Kč.
Hrubá mzda ............................................................................................................................................................................................ 35 000 Kč
Nadlimitní peněžitý příspěvek .............................................................................................................................................................. 0,40 Kč 
Daňový základ .................................................................................................................................................................................. 35 000,40 Kč
Zaokrouhlený daňový základ ...........................................................................................................................................................35 100 Kč
Záloha daně .............................................................................................................................................................................................. 5 265 Kč

Závěrem upozorňujeme, že vnitřní předpis o příspěvku na stravování by měl být koncipován tak, aby příslušné nároky zaměstnanců 
byly stanoveny jednoznačně, a nedocházelo tak k možnému dvojímu výkladu a z toho plynoucím zbytečným sporům.

VYBÍRÁME PRO VÁS 
ONLINE SEMINÁŘE

Více na ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/

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

»» mimořádné online semináře ««
Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021?

ing. Olga Krchovová 
(23. 3. 2021)

Karanténa, DPN a ošetřovné v březnu 2021,  
povinné testování zaměstnanců

ing. Olga Krchovová 
(24. 3. 2021)

»» balíček 6 online seminářů ««
Mzdová šestka pro začátečníky
ing. Růžena Klímová, Jana Dorčáková 

(11. 3. 2021 – 12. 4. 2021)

Ing. Olga Krchovová

Ing. Růžena Klímová

Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
ing. Růžena Klímová

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/umime-spravne-vypocitat-dovolenou-v-roce-2021-129-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/karantena-docasna-pracovni-neschopnost-a-osetrovne-v-breznu-2021-povinne-testovani-zamestnancu-teorie-a-prakticky-navod-pro-mzdove-ucetni-130-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/karantena-docasna-pracovni-neschopnost-a-osetrovne-v-breznu-2021-povinne-testovani-zamestnancu-teorie-a-prakticky-navod-pro-mzdove-ucetni-130-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-sestka-pro-zacatecniky-70-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop/
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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 

JIŽ BRZYZAČÍNÁME
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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

Novinky ve mzdách s Olgou Krchovovou

Olga Krchovová
Pěva Čouková

23. 3. 2021

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

1 h 34 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/webinar-mzdove-aktuality-a-vyuctovani-dane-ze-zavisle-cinnosti-ctvrtek-14-01-2021-19-00-208-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-ke-mzdam-s-olgou-krchovovou-utery-23-03-2021-19-00-216-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

