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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně a vážení kolegové,

bytí je teď u nás v práci velmi náročné až brutální. Kolegyně s dětmi jsou zralé na dovolenou, která 
je v nedohlednu… zatížení je pro ně extrémní – úkoly, vaření, práce. Naštěstí mají děti na prvním 
stupni a rýsuje se možnost děti umístit do školních skupin od konce května. Je to však za dlouho. 
Kolegyně, co pracují doma, nám tady chybí. Přece jen kontakt je kontakt, Skype a telefony vše 
nevyřeší.
Kolegyně, co dělají aktuality a akceptovaly můj nový nápad přímého zdrojování aktualit, jsou pod 
zvýšeným tlakem až přetlakem. 
Do toho nové nápady – SEMINÁŘE ONLINE, super, ale nové, skvělé, ale současně v oslabení náročné. 
Moje pomoc kolegům přes úterní webináře taky super, ale opět náročné na oslabený tým…
Tyto tři dny se mi vše rozlilo, rozbilo, nedařilo… přišla myšlenka akutní potřeby odpočinku.
Nicméně, když chci ulevit kolegům, mám toho více, a ne méně. 
Do toho pohovory s novými adeptkami na manažerku… Do toho naše úžasná nadšenkyně 
Pavlínka s báječnými nápady na zlepšení webu… vše by se mi líbilo.
Zdá se mi, že to nedám, všeho je moc. 
Nicméně je třeba se nevzdávat. 
Do toho plánovaný celodenní výjezd ke klientovi mimořádně bez kolegyně, která je doma s dětmi. 
Nerelaxuje, učí se s nimi...
A do toho ty úžasné krávy na pastvě a slunečný den.
Vím, že klíč mám ve své hlavě a ve svých rukou. Jen se to člověku někdy nelíbí. Vždy lze něco zrušit, 
omezit, zastavit se. Je to úžasné, že se krávy dnes pasou volně. Za mého dětství to nebylo k vidění. 
Chci vnímat, že slunce svítí pro každého z nás.
Je to teď extrémní zkouška lidskosti, tolerance, vztahů pracovních i nepracovních.
Myslím, že tyto pocity jsem dlouho nezažila, možná nikdy. Určitě to tak máte mnozí stejně.
Těším se na Vás na Mzdovém specialistovi 2020 – fyzicky nebo formou ONLINE SEMINÁŘE. Chcete-li 
být u toho, je třeba jít do akce.
Vydržme…
Krásné dny.

P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

P.S.
Díky za zdraví, za to, že fungujeme, že nejsme v karanténě.
Díky za to, že máme práci.
Díky za to, že dva dny hlídám vnoučata jako podporu rodině. 

http://www.pevacoukova.cz
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY
Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus

Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním 
žádostí o cílenou podporu z Programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu 
a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

MPSV zrychlilo proplácení národních dotačních titulů

V období nouzového stavu a řešení následků pandemie koronaviru je důležité zachovat kontinuitu financování aktivit na podporu rodiny, 
seniorů a sociálních služeb. MPSV proto uspíšilo výplatu dotací a příjemcům byly vyplaceny finanční prostředky z národních dotačních 
titulů již v březnu.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Legislativa v oblasti zaměstnanosti se zjednoduší – schválení zákona č. 161/2020 Sb.

Schválení zákona č. 161/2020 Sb., ze dne 9. dubna 2020 o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Senát podpořil zjednodušení legislativy v oblasti zaměstnanosti

Horní komora Parlamentu ČR 9. dubna podpořila změny v novele zákona o zaměstnanosti a návrh zákona o některých úpravách v oblasti 
zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Návrhy mají za cíl zjednodušit a usnadnit komunikaci 
mezi Úřadem práce ČR a uchazeči o zaměstnání. Úpravy mají také usnadnit získávání příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených či 
příspěvku z programu podpory Antivirus. Jaké konkrétní změny návrhy přinesou, se dočtete v Tiskové zprávě MPSV.
Aktualitu pro Vás připravila Lucie

1 – KARANTÉNA

Karanténa je upravena v zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění § 23 zákona. Proplácení prvních 14 kalendářních dnů vyplývá 
z § 192 a následujících zákoníku práce. I - Aktualizace 7. dubna 2020 14:00 hod. (BEZE ZMĚN)
Pěva Čouková, zakladatelka a  Účetního Portálu, www.pevacoukova.cz

2 – OŠETŘOVNÉ ZAMĚSTNANCI – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Schváleno – zákon č. 133/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními při epidemii v roce 2020. Vyhlášeno 27. 3. 2020 (dále zákon) I - Aktualizace: 7. dubna 2020 14:00 hod.
Pěva Čouková, zakladatelka a  Účetního Portálu, www.pevacoukova.cz

5 – LIBERAČNÍ BALÍČEK – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Finanční zpravodaj 4/2020 – Liberační balíček I, Finanční zpravodaj 5/2020 – Liberační balíček II, Finanční zpravodaj 6/2020 – Liberační 
balíček III. I - Aktualizace 14. dubna 2020 18:00 hod.
Pěva Čouková, zakladatelka a  Účetního Portálu, www.pevacoukova.cz

7 – PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

I - Aktualizace 15. dubna 2020 16:00 hod.
Pěva Čouková, zakladatelka a  Účetního Portálu, www.pevacoukova.cz

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

Zveřejněno: 16. 4. 2020

Zveřejněno: 16. 4. 2020 

Zveřejněno: 14. 4. 2020

Zveřejněno: 14. 4. 2020

Zveřejněno: 7. 4. 2020

Zveřejněno: 7. 4. 2020

Zveřejněno: 14. 4. 2020

Zveřejněno: 16. 4. 2020

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/nejcastejsi-odpovedi-na-dotazy-zamestnavatelu-k-zadostem-o-podporu-z-programu-antivirus-5346-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zvyseni-rodicovskeho-prispevku-ani-dani-zatim-poslanci-neschvalili-4947-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/mpsv-zrychlilo-proplaceni-narodnich-dotacnich-titulu-5345-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/legislativa-v-oblasti-zamestnanosti-se-zjednodusi-schvaleny-zakona-c-161-2020-sb-5336-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/babis-superhrubou-mzdu-zrusime-a-dane-snizime-4985-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-podporil-zjednoduseni-legislativy-v-oblasti-zamestnanosti-5333-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-karantena-5282-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.pevacoukova.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/2-osetrovne-zamestnanci-prubezne-aktualizujeme-5255-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.pevacoukova.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/5-liberacni-balicek-prubezne-aktualizujeme-5278-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.pevacoukova.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/7-program-antivirus-kurzarbeit-prubezne-aktualizujeme-5262-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vypocet-dovolene-se-zmeni-ma-byt-spravedlivejsi-4972-a.html
https://www.pevacoukova.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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>> 14. 5. 2020 – 12. 6. 2020 / Bohuňovice <<
Pokud by nám situace nedovolila mít přednášky v místě konání, 

jsme připraveni umožnit „sledování na dálku online“.

MZDOVÝ SPECIALISTA 2020
 od

PŘIHLAŠTE SE NA KURZ tady: mzdovy-specialista.cz

MZDY – POŘÁD SE O NICH MLUVÍ. ALE KDO JE UMÍ POŘÁDNĚ?

Mzdový specialista 2020 = 11 dnů jen o mzdách. Komplexně.

Mimořádný kurz pouze o mzdách, 88 hodin, 6 špičkových lektorů

� zpracování mezd opravdu do hloubky, efektivně a správně, se zdroji v zákoně

� konkrétní postupy na příkladech, 16 hodin věnovaných výpočtům

� podrobné seznámení s novelou zákoníku práce a změnami do praxe

Víte, jak si ve mzdách poradit s exekucemi nebo cestovními náhradami? 
Mzdový specialista Vám odpoví i na „mzdové oříšky“. 

Přijeďte za námi do Bohuňovic užít si podporující atmosféru kurzu 
naživo! Komorní skupinka, noví přátelé. 

BRÁNY KURZU OTEVŘENY!      3. ROČNÍK – OPAKUJEME PO 3 LETECH

11 DNŮ

https://mzdovy-specialista.cz/
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Mzdový měsíčník č. 4/2020 internetového portálu www.ucetni-portal.cz Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Ing. Olga Krchovová

Dohoda o provedení práce – výhody a nevýhody  
pro zaměstnance i zaměstnavatele

Dohoda o provedení práce je z pohledu zaměstnavatele nejvýhodnější formou zaměstnání, v případě odměny do 10 000 korun 
neodvádí za zaměstnance sociální ani zdravotní pojištění, daň se tedy počítá ze základu nenavýšeného o pojištění za 
zaměstnavatele a celkové odvody jsou minimální.

Zaměstnavatel musí pouze dodržet nařízení, že zaměstnanec nesmí na dohodu o provedení práce odpracovat více jak 
300 hodin za rok.

Je výhodná dohoda o provedení práce vždy i pro zaměstnance? 
Jednoznačně si musíme zaměstnance rozdělit, u některých určitou výhodu najdeme, u některých určitě ne.

1. Student – DPP je možné doporučit v případě, jde-li o prázdninový přivýdělek, podepíše-li student prohlášení 
poplatníka k dani a jeho příjem je do 10 000 korun, hrubá odměna se bude rovnat čisté, zaměstnavatel neodvede daň, ani 
pojištění. Nepodepíše-li student prohlášení poplatníka k dani, zaměstnavatel při příjmu do 10 000 korun odvede pouze 
srážkovou daň 15 %.

Půjde-li o dlouhodobou brigádu, je jednoznačně vhodné zvolit dohodu o pracovní činnosti, případně běžný pracovní poměr 
na zkrácený úvazek, zaměstnanci se doba práce započítá do doby důchodového pojištění a u studentky chystající se po 
státnicích na mateřskou zajistí nárok na peněžitou pomoc v mateřství (při splnění zákonných podmínek).

2. Důchodce – DPP do 10 000 korun s podepsaným prohlášením poplatníka k dani je možné jednoznačně doporučit, 
zdravotní pojištění za zaměstnance platí stát, sociální pojištění již není pro tohoto zaměstnance významné. 

3. Zaměstnanec bez práce, neevidovaný na ÚP – DPP v žádném případě není možné doporučit (u zaměstnance 
evidovaného na ÚP není možné zaměstnání na DPP). Zaměstnanec na DPP do 10 000 korun, není-li pojištěncem státu, má 
povinnost platit zdravotní pojištění jako osoba bez příjmů, protože zaměstnavateli povinnost odvodu zdravotního pojištění 
nevzniká. Doba, po kterou není odváděno sociální pojištění, se nezapočítá do doby důchodového pojištění.

Příklad
DPP 10 000 korun, učiněné prohlášení poplatníka k dani: hrubá odměna odpovídá odměně čisté, zaměstnanec tedy 
dostane 10 000 korun a na zdravotní pojištění jako samoplátce odvede 13,5 % z minimální mzdy, tedy 1 971 korun, jeho 
skutečný čistý příjem tedy bude 8 029 korun.

DPČ nebo pracovní poměr na zkrácený úvazek 10 000 korun, učiněné prohlášení poplatníka k dani: hrubá mzda 
10 000 korun, srážka na zdravotní pojištění 1/3 z 13,5 % z 10 000 korun = 450 korun + doplatek do minimálního odvodu 
1.971 korun (1971 – 450 – 900 za zaměstnavatele) je 621 korun = 1 071 korun, srážka na SP 6,5 % z 10 000 korun = 650 korun. 
Skutečný čistý příjem zaměstnance tedy bude 8 279 korun.
Doba práce se započítá do doby důchodového pojištění.

4. Zaměstnanec hledající si brigádu (již zaměstnaný) – zde je možné využít výhod dohody o provedení práce (snížení 
odvodů), ale pouze vzhledem k té skutečnosti, že zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu a sociální 
pojištění již jiný zaměstnavatel odvádí, doba práce se tedy započítá do doby důchodového pojištění.

5. Žena či muž v domácnosti hledající si přivýdělek – situace odpovídá bodu 3.

1

Výhody a nevýhody dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr
Autor: Ing. Olga Krchovová

V článku od paní Ing. Olgy Krchovové jsou přehledně shrnuty výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. Kdy je pro Vás výhodnější se nechat zaměstnat na DPP a kdy na DPČ? Článek přehledně shrnuje výhody obou dohod 
za daných situací.
Lucie

https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1615.mp3
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Dohoda o pracovní činnosti – výhody a nevýhody  
pro zaměstnance i zaměstnavatele

Dohoda o pracovní činnosti je z pohledu zaměstnavatele výhodnou formou zaměstnání v případě odměny do 2 999 korun. 

U sociálního pojištění se musí jednat o zaměstnání malého rozsahu, tedy odměna nesmí být sjednána, nebo může být 
sjednána maximálně ve výši 2 999 korun. 

V tomto případě zaměstnavatel neodvádí za zaměstnance sociální ani zdravotní pojištění, daň se tedy počítá ze základu 
nenavýšeného o pojištění za zaměstnavatele a celkové odvody jsou tedy minimální.

Zaměstnavatel musí dodržet nařízení, že pracovní doba zaměstnance nesmí v průměru přesáhnout polovinu týdenní 
pracovní doby (40 hodin / 2 = 20 hodin).

Je rozdíl mezi dohodou o pracovní činnosti a pracovním poměrem 
na zkrácený úvazek?
Na práci konanou na základě dohody o pracovní činnosti se vztahují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
jsou zde však určité výjimky, jde například o nárok na odstupné, překážky v práci na straně zaměstnance, ale i o nárok na 
dovolenou a cestovní náhrady.

Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou 
je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem. 

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit dohodou, 
výpovědí i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně, nebo okamžitým zrušením (pouze v případě, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr).

Nárok na cestovní náhrady je též možné smluvně sjednat.

Dohoda o pracovní činnosti je tedy pro zaměstnavatele, má-li zájem o to, aby zaměstnanec pracoval maximálně na poloviční 
úvazek, výhodnější, zákoník práce ho nesvazuje tolika povinnostmi jako u běžného pracovního poměru. 

Je však výhodná dohoda o pracovní činnosti i pro zaměstnance? 
Opět si musíme zaměstnance rozdělit, u některých výhodu najdeme, u některých ne.

1. Student – dohodu o pracovní činnosti je možné doporučit v případě, jde-li o pravidelný přivýdělek a odměna 
dosahuje alespoň 3 000 korun, zaměstnanec bude v tomto případě pojištěný, jak z titulu zdravotního, což pro něj nijak 
podstatné není, protože plátcem pojištění je též stát, tak i z titulu sociálního pojištění, odpracované roky se tedy počítají do 
doby důchodového pojištění, což v žádném případě k zahození v současné době není (doba studia se do odpracovaných let 
pro důchodové pojištění nepočítá). 

2. Důchodce – dohodu o pracovní činnosti je možné doporučit pouze v případě, kdy odměna nedosahuje 3 000 korun, 
jde tedy o zaměstnání malého rozsahu bez povinnosti odvodu sociálního pojištění a nevzniká ani povinnost odvádět 
za zaměstnance zdravotní pojištění, zdravotní pojištění za zaměstnance platí stát, sociální pojištění již není pro tohoto 
zaměstnance významné. 

V případě vyšší odměny je možné zvolit dohodu o provedení práce, u které nevzniká povinnost odvodů pojištění až do výše 
10 000 korun.

3. Zaměstnanec bez práce, evidovaný na ÚP – u zaměstnance evidovaného na ÚP není možné zaměstnání na DPP, dohodu 
o pracovní činnosti je možné doporučit, sjednaná odměna však nesmí překročit polovinu minimální mzdy (nekolidující 
zaměstnání).

Dosáhne-li odměna alespoň 3 000 korun, je zaměstnanec důchodově pojištěný, zaměstnavatel za něj odvede i zdravotní 
pojištění, ale nedopočítává do minimálního vyměřovacího základu. Doba této práce se započítá do doby důchodového 
pojištění.

4. Zaměstnanec hledající si brigádu (již zaměstnaný) – zde je možné doporučit pouze dohodu o pracovní činnosti do 
2 999 korun.

5. Žena či muž v domácnosti hledající si přivýdělek – v tomto případě je vhodné zaměstnání na dohodu o pracovní 
činnosti nebo na částečný úvazek klasického pracovního poměru, a to zejména kvůli platbě sociálního pojištění.

Odměna (mzda) musí být sjednaná alespoň ve výši 3 000 korun, aby se na ni povinnost platby pojištění vztahovala, nepůjde-li 
o pojištěnce státu, zdravotní pojištění bude odvedeno z minimálního vyměřovacího základu, jeho výše však nepřesáhne 
povinnost odvodu u osoby bez příjmů.

Doba této práce se započítá do doby důchodového pojištění.

2

Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/98r
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DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 2019

 od

45 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ / 16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

9 testů ze mzdové oblasti:
MZD - 001 - Pracovní pohotovost zaměstnance (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 002 - Dočasná pracovní neschopnost (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 003 - Dovolená v kostce (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 004 - Pracovní doba a doba odpočinku (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 005 - Pracovní právo (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 006 - Příplatky k platu (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 007 - Příplatky ke mzdě (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 008 - Srážky ze mzdy (Ing. Růžena Klímová)
MZD - 009 -  Zákon o zaměstnanosti – zaměstnávání se zdravotním postižením -  

povinný podíl (Mgr. Eva Svěrčinová)

JEŠTĚ JE NEMÁTE?
testy2019.cz

ZNÁTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI? (UKÁZKA Z TESTU MZD - 008): 
7. Výživné je přednostní pohledávkou. Má vůči ostatním přednostním pohledávkám přednost?

a)  Pohledávka výživného získává pořadí dnem doručení prvnímu plátci a nemá přednost před ostatními 
přednostními pohledávkami.

b)  Pohledávka výživného získává pořadí dnem doručení prvnímu plátci a má absolutní přednost před 
ostatními přednostními pohledávkami.

c)  Pohledávka výživného získává pořadí dnem doručení prvnímu plátci a má přednost před ostatními 
přednostními pohledávkami jen v případě, pokud tak určil soud.

8. Které srážky se provádějí z první třetiny zbytku čisté mzdy?

a) Jen přednostní srážky.

b) Jen nepřednostní srážky.

c) Srážky přednostní i nepřednostní podle svého pořadí.

https://testy2019.cz/
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PRŮVODCE MZDOVOU 
PROBLEMATIKOU 2020

UŽ JI MÁTE NA SVÉM STOLE?

ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

Mgr. Zdeněk Schmied
Ing. Růžena Klímová
Mgr. Adam Tošovský
Ing. Olga Krchovová

Ing. Jana Tepperová Ph.D
Ing. Lucie Wadurová, LL.M

Ing. Milan Lošťák
Mgr. Petr Kieler

Ing. Tomáš Stejskal NOVÉ
JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jan Přib
JUDr. Marie Salačová
Mgr. Eva Svěrčinová

>>        NOVĚ VE FORMÁTU A4        <<

+ E-BOOK

Již 8. vydání Průvodce mzdovou problematikou k právnímu stavu  
k 1. 1. 2020 od významných autorů zabývajících se mzdovou  

a personální problematikou.
	 	 	 	 	 	 	 	�  

Publikace Vás velmi snadným a srozumitelným způsobem  
provede celou personální a mzdovou problematikou.

�

Autoři se touto problematikou zabývají ve svém pofesním životě  
a vychází z jejich dlouholeté praxe.

13 AUTORŮ / 28 KAPITOL / 21 VZORŮ / 218 PŘÍKLADŮ

https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
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#3 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

31. 3. 2020

WEBINÁŘ
MIMOŘÁDNÁ 

POMOC

ZDARMA

Roční zúčtování daně 2019

Ing. Milan Lošťák
Ing. Pěva Čouková

27. 2. 2020

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Novinky a připravované aktuality 
ve mzdové oblasti, v oblasti sociálního 
a zdravotního pojištění pro OSVČ  
pro rok 2020

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

28. 11. 2019

WEBINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Mzdové výpočty 2020 
Pan Brouček – mírně pokročilý 
Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

27. 11. 2019

VIDEOSEMINÁŘ

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

#4 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

7. 4. 2020

WEBINÁŘ
MIMOŘÁDNÁ 

POMOC

ZDARMA

#5 Mimořádné vysílání s Pěvou – 
Všichni slibují. My zdrojujeme. 
Ing. Pěva Čouková

14. 4. 2020

WEBINÁŘ
MIMOŘÁDNÁ 

POMOC

ZDARMA

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

https://www.ucetni-portal.cz/videa/

