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ÚVODNÍ SLOVO

Dobrý den milé kolegyně, vážení kolegové,

přeji Vám krásné prázdniny a přináším něco nepracovního. Možná však jen zdánlivě. Podle mne totiž vše 
pracovní, rodinné, osobní, sourozenecké a rodičovské je ze stejného soudku a vše souvisí se vším. Když to 
pochopíme nebo lépe, když se přiblížíme k tomu, co s námi rezonuje, cítíme se šťastnější. 

Lépe chápeme také naše životní kroky, které se nám někdy nechce udělat. A život nám situaci posílá znovu 
a znovu…

Co Vám přináším? Je to tip na skvělou knížku. Kdysi mi ji dal kamarád a kolega Daniel a já ho tímto na dálku 
zdravím. Má v Praze, a nejen tam, úspěšnou firmu na vedení účetnictví a daně a vždy mne dokázal velmi 
inspirovat… Přesto se naše pracovní cesty rozešly. Kniha, ke které mne přivedl, je za mne jedna z nejlepších, 
troufnu si to říci takto – lepší neznám…

Jmenuje se 7 návyků skutečně efektivních lidí od Stephena R. Covey

Pokud se budeme chtít řídit jeho doporučením do našeho života, zde jsou:

1. Buďte proaktivní – pokud se věci nedějí, jak jsme si mysleli, změňte cíl, nenechte si vzít elán

2.  Začínejte s myšlenkou na konec – myslete vždy na to, že náš čas tady je vyměřený a když cokoliv 
děláme, nenechme si tuto realitu zapadnout

3. Dejte přednost důležitým věcem – to opravdu nedělám

4.  Vytvářejte synergii – co to znamená? Že celek je větší než součet jeho částí. Znáte, že jedna a jedna jsou 
tři… když najdete správná spojení, výsledky jsou neuvěřitelné

5.  Myslete na win-win – výhra-výhra, nelze jít dál, pokud nás někdo vysál, vytěžil bez odměny, nelze jít 
dál, pokud to někomu uděláme my; když to nedokážeme, je čas se rozejít

6. Nejdříve se snažte pochopit a pak být pochopen

A kde je sedmý návyk, sedmé doporučení? Kdo ví…

Vše souvisí se vším… Daniel mi kdysi napsal, že kniha je pro všechny, kteří chtějí v životě něco dokázat…
Souhlasím – nechte se inspirovat, chcete-li…

Krásné léto a pokud chcete studovat odborně, máme pro Vás Prázdninové překvapení – kombinace online 
balíčků.

P.

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

https://www.ucetni-portal.cz/online-programy/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/online-programy/eshop/
https://www.pevacoukova.cz/
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Způsoby skončení pracovního poměru úředníků
Autor: Mgr. Zdeněk Schmied    23. 6. 2020

strany 13–15

Jaké změny přinese schválená novela zákoníku práce 
Autor: JUDr. Michael Košnar    15. 6. 2020

strany 16–19

Mzdové účetnictví – změny v roce 2020 – opakování
Autor: Ing. Olga Krchovová    30. 6. 2020

strany 9–10

eNeschopenka v praxi 
Autor: Ing. Tomáš Stejskal      7. 7. 2020

strany 6–8

Srážky ze mzdy – změny roku 2020
Autor: Ing. Olga Krchovová    25. 6. 2020

strana 11

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí – svoboda volby.“

Stephen Covey

Články
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele a další změny

ČSSZ vydala Informaci, ve které řeší přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 pouze elektronicky, opatření na podporu zaměstnava-
telů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související změny.
V informaci se mimo jiné řeší snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele neboli prominutí pojistného.
Je umožněno snížit vyměřovací základ zaměstnavatele za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 tím, že do něj nezahrnou 
vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce, u každého 
zaměstnance však nejvýše 1,5 násobek průměrné mzdy podle zákona o pojistném, tj. v roce 2020 nejvýše 52 253 Kč.
Pohlídejte Vašim klientům, abyste na snížení dosáhli.

Aktualitu pro Vás připravila Petra

7 – PROGRAM ANTIVIRUS (Kurzarbeit) – PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o sociálním pojištění č. 300/2020 Sb. Tato novela rozšiřuje dosavadní program Antivirus 
o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců. Antivirus C má 
pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců.  
Zákon č. 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného 
některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů vyšel ve Sbírce zákonů dne 30. 6. 2020.

Zákoník práce a daňový řád ve Sbírce zákonů

Dne 26. 6. 2020 vyšlo ve Sbírce zákonů:
Zákon č. 283/2020 Sb. ze dne 11. června 2020, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony
Zákon č. 285/2020 Sb. ze dne 10. června 2020, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další související zákony

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Firmy do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ, 
přehledy o výši pojistného se podávají výhradně elektronicky

Nově přijatý zákon č. 300/2020 Sb., ze dne 16. 6. 2020, promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které 
jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. Antivirus C). 
Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

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, Finanční zpravodaj 7/2020 – Liberační balíček IV, Finanční zpravodaj 9/2020 – Liberační balíček V

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

Aktualizace: 30. 6. 2020

             27. 6. 2020

             24. 6. 2020

Aktualizace: 15. 6. 2020

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

             8. 7. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/snizeni-vymerovaciho-zakladu-zamestnavatele-a-dalsi-zmeny-5513-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.ucetni-portal.cz/zakon-c-300-2020-sb-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-placeneho-nekterymi-zamestnavateli-jako-poplatniky-v-souvislosti-s-mimoradnymi-opatrenimi-pri-epidemii-v-roce-2020-2107-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-300-2020-sb-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-placeneho-nekterymi-zamestnavateli-jako-poplatniky-v-souvislosti-s-mimoradnymi-opatrenimi-pri-epidemii-v-roce-2020-2107-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-300-2020-sb-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-placeneho-nekterymi-zamestnavateli-jako-poplatniky-v-souvislosti-s-mimoradnymi-opatrenimi-pri-epidemii-v-roce-2020-2107-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-300-2020-sb-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-placeneho-nekterymi-zamestnavateli-jako-poplatniky-v-souvislosti-s-mimoradnymi-opatrenimi-pri-epidemii-v-roce-2020-2107-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakonik-prace-a-danovy-rad-ve-sbirce-zakonu-5505-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky-5500-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky-5500-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-300-2020-o-prominuti-pojistneho-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-2152-x.html
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.ucetni-portal.cz/aktuality/
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JEŠTĚ JE NEMÁTE?
testy2020.cz

ZNÁTE SPRÁVNÉ ODPOVĚDI? 
Ukázka z testu MZD – 008 Srážky ze mzdy od Ing. Růženy Klímové: 

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.

9.	 		Ze	které	třetiny	zbytku	čisté	mzdy	se	provádějí	přednostní	srážky?
a) Pouze ze druhé třetiny.
b)  Ze druhé třetiny a nestačí-li k jejich pokrytí, použije se i první třetina, pokud nebyla použita pro 

nepřednostní srážku s dřívějším pořadím.
c) Pouze z první třetiny.

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ  
A MZDOVÉ TESTY 

2020

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  Zaměstnávání se zdrav. postižením 
   (Mgr. Eva Svěrčinová)

CE – 001  Náhrady cestovních výdajů 
   (JUDr. Marie Salačová)

ZDP – 101  Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 
   (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 102  Osvobozené příjmy (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 103  Slevy na dani (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 104  Daňové zvýhodnění na děti 
   (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 105  Odpočty ze základu daně (Ing. Milan Lošťák)

ZDP – 106  Roční zúčtování daňe (Ing. Milan Lošťák)

NOVINKA

2. R
OČNÍK

46 VZDĚLÁVACÍCH TESTŮ / 15 OBLASTÍ / 16 ŠPIČKOVÝCH AUTORŮ

Z	testů	vybíráme:

PODÍVEJTE SE NA POZVÁNKY K TESTŮM OD NAŠICH UŽIVATELŮ

https://testy2020.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=U2WRJz4AEkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=h9izNDcP430&feature=emb_logo
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Nezabavitelná částka, kterou nesmí exekutor strhnout dlužníkovi ze mzdy nebo jiného příjmu, se valorizovala k 1. 1. 2020. 
K dalšímu zvýšení došlo od 1. 4. 2020 v důsledku valorizace životního minima.

Od 1. 7. 2020 se pak změní konstrukce nezabavitelných částek, která přinese opět jejich navýšení.

V roce 2019 se nezabavitelná částka a částka, nad kterou se sráží bez omezení, zvýšily jednak běžným způsobem, v závislosti 
na navýšení normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a dále 
se pak k 1. červnu 2019 změnila konstrukce částky, nad kterou se sráží bez omezení. Tato částka od 1. 6. 2019 činí nikoliv 
jen součet částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu jako dříve, ale 
dvojnásobek této částky.

Znovu došlo tedy k jejímu zvýšení. Současně se zvýšením této částky, nad kterou se sráží bez omezení, se pochopitelně 
zvýšily i možné jednotlivé třetiny zbytku čisté mzdy, který zůstává z čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek.

V roce 2020 se mění parametry pro výpočet srážek ze mzdy třikrát. Od 1. ledna 2020 došlo k běžné valorizaci nezabavitelných 
částek a částky, nad kterou se sráží bez omezení. K 1. dubnu 2020 se zvýšilo životní minimum a k 1. červenci 2020 se změní 
konstrukce nezabavitelných částek. A to vše zase přináší další zvýšení exekučně nezabavitelného minima.

Nezabavitelnou částku na povinného stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3 410 Kč 
(platná od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2020) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 
50 000 do 99 999 obyvatel, která je pro rok 2020 stanovena na 6 502 Kč (jde tedy o 2/3 z částky 9 912 Kč = 6 608 Kč).

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu představuje 1/4 z nezabavitelné částky na povinného 6 608 Kč, k 1. 1. 2020 
tedy činila 1 652 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, se stanoví jako dvojnásobek součtu částky životního minima 
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3 410 Kč 
a 6 502 Kč, tato částka tedy činila od 1. 1. 2020 19 824 Kč.

K 1. dubnu 2020 došlo ke zvýšení částky životního minima jednotlivce na 3 860 Kč. Nezabavitelná částka na povinného 
(2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení) = 2/3 z (3 860 Kč + 6 502 Kč) = 
6 908 Kč. 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/4 nezabavitelné částky na povinného od 1. 4. 2020 = 1 727 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce 
a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, tedy jako dvojnásobek součtu částek 3 860 Kč a 6 502 Kč, činí od 
1. 4. 2020 20 724 Kč.

Od 1. července 2020 se nezabavitelná částka na osobu povinného zvýší ze 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima 
jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se 
zvýší z 1/4 nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

Nezabavitelná částka na povinného tedy bude činit 6 502 Kč, čili 3/4 z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného 
bude od 1. 7. 2020 7 771,50 Kč. 

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu ve výši 1/3 nezabavitelné částky na povinného bude od 1. 7. 2020 2 590,50 Kč.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, ve výši dvojnásobku součtu částky životního minima jednotlivce 
a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu, bude i od 1. 7. 2020 20 724 Kč. 

Srážky ze mzdy – změny roku 2020
Autor: Ing. Olga Krchovová

V roce 2020 se stalo několik změn v nezabavitelných částkách ze mzdy. Udělejte si jasno v tom, která pravidla a čísla jsou 
platná od 1. 7. 2020. A nezapomeňte zhlédnout náš webinář z 11. 6. 2020 s Olgou Krchovovou – Novinky ve mzdách 
2020–2021.
Lucie

Srážky ze mzdy – změny roku 2020 – 25. 6. 2020
Ing. Olga Krchovová

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-ve-mzdach-2020-2021-11-06-2020-19-00-184-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-ve-mzdach-2020-2021-11-06-2020-19-00-184-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1671.mp3
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veškeré materiály

MP3
(můžete poslouchat 

kdekoliv)

video
(můžete zastavovat, 

můžete se vracet 
zpět) 

KDEKOLIV
KDYKOLIV

MZDOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

4. den: Ing. Olga Krchovová
Zdravotní pojištění

8. den: Ing. Pěva Čouková
Cestovní náhrady,  
mzdové benefity

1. den: Mgr. Zdeněk Schmied
Pracovní právo pro mzdové účetní 

– zákoník práce

5. den: Ing. Milan Lošťák
Daň z příjmů ze závislé činnost

9. den: Ing. Růžena Klímová
Exekuce, příprava na budoucí 

povolání, složitosti z mezd

2. den: Ing. Olga Krchovová
Odměňování včetně osob 

zdravotně postižených

6. den: Ing. Olga Krchovová
Praktický příklad

10. den: Ing. Olga Krchovová
Mzdové výpočty, procvičování 

v praxi, souvislý příklad

3. den: Ing. Olga Krchovová
Odměňování včetně osob 

zdravotně postižených

7. den: Ing. Olga Krchovová
Sociální pojištění,  

nemocenské pojištění

11. den: Ing. Tomáš Stejskal
Důchodové pojištění,

evidenční listy

PROGRAM

NOVĚ

100 % NAPLNĚNO!

https://mzdovy-specialista.cz/
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1 h 48 min

1 h 32 min

VIDEA ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop
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Víte, že webináře jsou v den konání ZDARMA pro všechny?
Sledujte videa na Účetním Portálu a naše pozvánky.

Problematika dětí ze všech pohledů

Ing. Milan Lošťák
Ing. Pěva Čouková

2. 7. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

Novinky ve mzdách 2020–2021

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

11. 6. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

Více různých zaměstnání

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

4. 6. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

Dopočet zdravotního pojištění

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

14. 5. 2020

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD
WEBINÁŘ

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problematika-deti-ze-vsech-pohledu-02-07-2020-19-00-187-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-novinky-ve-mzdach-2020-2021-11-06-2020-19-00-184-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vice-ruznych-zamestnani-04-06-2020-19-00-183-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dopocet-zdravotniho-pojisteni-14-05-2020-19-00-175-V.html

