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ÚVODNÍ SLOVO

Krásný den, milé kolegyně, vážení kolegové,

dnes mám pro Vás otázku. Máte v hlavě myšlenku právě teď? Je pozitivní, nebo negativní? Vždy může být jen jedna, 
není žádné mezi.

Malé zastavení…

Představte si, že vidíte u lesa dva malé ohýnky, jeden je s pozitivním naladěním a druhý s negativním naladěním. 
A Vy máte v náruči dřívka nasbíraná v lese.

Kam přiložíte?

Když budete přikládat jen na ohýnek pozitivního myšlení, co myslíte, že se stane s ohýnkem s negativními 
myšlenkami? Ano, uhasne.

Jenže i když jsme obvykle pozitivní, občas vytvoříme negativní myšlenku, možná tak trochu obvinění.

„Mám důvod mít negativní myšlenku, protože on/ona mi způsobili to a to. A mám právo se na ně zlobit a být 
negativní… trvám na tom, protože…“

Víte, že velmi často ten, kterého obviňujete z Vaší negativní nálady,

» vůbec o tom neví, 

» vůbec se tím netrápí a 

» je mu to dočista jedno?

Jediná osoba, které tím ubližujete, jste Vy.

Někteří lidé, a není jich málo, dokonce po dobu ne dní, měsíců, let, ale celá desetiletí obviňují někoho z nějakého 
chování a jsou na něj velmi naštvaní a nemají jej kvůli tomu celá desetiletí rádi. A chtěli by Vám barvitě vyprávět, proč 
jsou na něj takto naštvaní a že na to mají právo. Něco Vám to připomíná?

Tak co kdybychom si tu jednu myšlenku v naší hlavě nechali dnes a v dalších dnech pozitivní a přikládali jen na 
ohýnek pozitivního naladění?

Vše je lepší komunikovat, nebýt naštvaní, nemít negativní myšlenky. Jednoduše si věci vysvětlit.

Život je na negativní postoj velmi krátký…

Krásné léto, a pokud jdete do toho se mnou, tak si hlídejme svoje myšlenky v hlavě.

Zdravím z Brna, kde jsem právě teď se svými čtyřmi vnoučaty…

S vděčností za Vaši přízeň.

P.

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 ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.pevacoukova.cz

 Mír pro celou planetu a pokoj v duši pro všechny bytosti světa  

https://www.pevacoukova.cz/
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„K šťastnému životu stačí jen velmi málo; vše je ve vašem způsobu myšlení.“

Marcus Aurelius, císař Římské říše 121 - 180

Odměňování práce ve svátek

Autor: JUDr. Ladislav Jouza      20. 7. 2022
strany 15–17

Dotaz – mimořádné pracovní cesty

Autor: JUDr. Marie Salačová   16. 7. 2022  
strana 27

Výpočet dovolené při změně pracovního úvazku

Autor: JUDr. Michael Košnar      16. 7. 2022
strany 6–13

Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022

Autor: ing. Růžena Klímová       11. 7. 2022
strana 5

Zaměstnávání studentů a učňů

Autor: ing. Růžena Klímová     20. 7. 2022
strany 18–25

Články
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Závěr z kontrol zaměstnavatelů zaměstnávajících uprchlíky z Ukrajiny
Úřad Státní inspekce práce zahájil 311 kontrol zaměstnavatelů, z nichž celkem 90 uzavřel. Shrnutí závěrů těchto kontrol 
naleznete v příloze aktuality.

Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti
Novela zákona o daních příjmů zavádí odlišný způsob zdanění nízkoemisních vozidel, které jsou zaměstnancům poskytovány 
zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely. Další podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

Vláda zvýšila existenční a životní minimum. Od července dosáhne na 
pomoc státu více lidí – nařízení vlády č. 204/2022 Sb.

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlivce 
bude dosahovat 4 620 korun a existenční minimum 2 980 korun. Nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního 
minima a existenčního minima, bude účinné od 1. 7. 2022.
Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Zvýší 
se zároveň počet rodin, které dosáhnou například na přídavek na dítě nebo porodné. Významnou roli životní a existenční 
minimum, které se zvýší letos už podruhé, hraje i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí.
Podrobnosti včetně nařízení vlády najdete v příloze aktuality.

Částečné úvazky – pomoc těm, kteří nemohou pracovat na plný úvazek – 
sněmovní tisk 236/0

Poslanecká sněmovna schválila zkrácené úvazky. Odvody na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem se u kratších 
úvazků v některých případech sníží. Úleva bude činit 5 % z obvyklého pojistného 24,8 %. Opatření má zaměstnavatele 
motivovat k širšímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků. Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2022.

Čeho se úleva týká?
  zkrácených úvazků v rozsahu 8 až 30 hodin týdně

Koho se úleva týká?
  osob starších 55 let
  rodičů dětí do 10 let (včetně pěstounů)
  osob pečujících o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II)
  studentů středních nebo vysokých škol
  osob se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci
  osob mladších 21 let (u nich nebude podmínkou zkrácený úvazek)

Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy 
zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům náhradu mzdy za působení na táborech a sportovních soustředě-
ních pro děti a mládež, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení. Činnost zaměstnanců na táborech a spor-
tovních soustředěních představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Uvolnění na akce pro děti a mládež nesmí 
bránit vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Další podrobnosti naleznete v příloze aktuality.

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

19. 7. 2022

4. 7. 2022

30. 6. 2022

21. 6. 2022

20. 6. 2022

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

https://www.ucetni-portal.cz/zaver-z-kontrol-zamestnavatelu-zamestnavajicich-uprchliky-z-ukrajiny-7000-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/informace-pro-platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-6966-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-zvysila-existencni-a-zivotni-minimum-od-cervence-dosahne-na-pomoc-statu-vice-lidi-narizeni-vlady-c-204-2022-sb-6961-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-zvysila-existencni-a-zivotni-minimum-od-cervence-dosahne-na-pomoc-statu-vice-lidi-narizeni-vlady-c-204-2022-sb-6961-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/castecne-uvazky-pomoc-tem-kteri-nemohou-pracovat-na-plny-uvazek-6936-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/castecne-uvazky-pomoc-tem-kteri-nemohou-pracovat-na-plny-uvazek-6936-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/castecne-uvazky-pomoc-tem-kteri-nemohou-pracovat-na-plny-uvazek-6936-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/blizi-se-detske-tabory-a-s-tim-spojene-poskytovani-nahrady-mzdy-zamestnancum-kteri-na-taborech-pusobi-jako-personal-6933-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/blizi-se-detske-tabory-a-s-tim-spojene-poskytovani-nahrady-mzdy-zamestnancum-kteri-na-taborech-pusobi-jako-personal-6933-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Mzdy správně a jistě

88
hodin výuky

5  
špičkových lektorů

11
dnů

Ihned k dispozici – záznam tzv. „navždy“

unikátní 11denní vzdělávací program 
záznam z 5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

MZDOVÝ SPECIALISTA
NAŽIVO & ONLINE 2022

Jeden kurz, a víte vše.

PŘIPRAVENO KE STUDIU!

Získejte podporu pro svoji každodenní práci mzdové účetní –  
88 hodin inspirace, vychytávek a příkladů. 

»  mzdová problematika od základů až po složitější případy

»  výpočty komplexních příkladů

»  vhodné i pro daňové poradce a auditory

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/2022/
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Úvod

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále též „ZP“) umožňuje zaměstnávat mladistvé i plnoleté studenty v rámci pracovního 
poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Určitým způsobem však omezuje rozsah pracovní činnosti 
mladistvých zaměstnanců a stanoví též určité specifické podmínky pro jejich zaměstnávání. Především se jedná o vyhlášku 
č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích, která se vztahuje na mladistvé zaměstnance, zaměstnankyně těhotné, zaměstnankyně 
do 9. měsíce po porodu a kojící zaměstnankyně. 

Podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, (dále též „ZoVZP“) jsou studenti do 26 let věku pojištěnci 
státu a v případě zaměstnání, kde vznikla povinnost platit zdravotní pojištění, pro ně neplatí tzv. ustanovení o minimálním 
vyměřovacím základu. 

Vznik účasti na nemocenském pojištění je u studentů posuzován stejně jako u jiných zaměstnanců, a je tudíž podstatné, 
zda zaměstnání je ostatním zaměstnáním (§ 6 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, dále též „ZoNP“), či jen 
zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 ZoNP) nebo se jedná o příjem plynoucí z DPP.

Z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále též „ZDP“) se na studenta pohlíží jako na každého jiného poplatníka 
daně z příjmů. Oproti ostatním poplatníkům má však nárok na slevu na studenta, pokud plátci mzdy doloží doklad o tom, že 
se připravuje na budoucí povolání předepsaným způsobem. Co se považuje za přípravu na budoucí povolání, je uvedeno v 
ustanoveních § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, (dále též „ZoSSP“), ve znění pozdějších předpisů. 

Právní úprava

Zaměstnávání studentů a učňů se řídí obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří především zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách,(dále jen „zákon č. 111/1998 Sb.“), zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon, dále též „ŠZ“), zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zákon č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích, a další obecně závazné právní předpisy. 

Způsobilost fyzické osoby v pracovněprávních vztazích

Zaměstnavatel může zaměstnávat mladistvé zaměstnance, pokud má taková fyzická osoba ukončenou povinnou školní 
docházku a dosáhla věku 15 let. Nelze tedy uzavřít ani dohodu o provedení práce v měsíci červenci kalendářního roku 
s žákem, který má sice ukončenou povinou školní docházku, ale patnácti let dosáhne až v měsíci srpnu tohoto kalendářního 
roku. Ukončení povinné školní docházky se dokládá kopií vysvědčení z posledního ročníku základní školy s tím, že na rubové 
straně vysvědčení je uvedeno, je-li povinná školní docházka ukončena, či nikoliv.

1

2

3

Přinášíme Vám článek paní Renky Klímové, který je současně ukázkou z naší publikace Průvodce mzdovou problematikou 
2022. Víte, za jakých podmínek lze prázdniny „pracujícího“ studenta považovat za dobu soustavné přípravy na budoucí 
povolání? Mohou mladiství vykonávat noční práci? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v následujícím příspěvku.

Jana

Zaměstnávání studentů a učňů
Autor: ing. Růžena Klímová

Zaměstnávání studentů a učňů
ing. Růžena Klímová

20. 7. 2022

https://www.codexisuno.cz/d9i?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9j?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9j?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9j?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9k?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9l?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9m?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9n?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9o?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9p?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9p?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9q?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9r?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9r?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9s?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9t?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9u?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9u?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9v?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9v?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9x?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9y?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9y?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9z?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9z?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9A?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9B?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9B?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9C?lang=cs
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Podle § 36 ŠZ je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž 
žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Dokladem o dosažení základního vzdělání (viz § 54 ŠZ) je vysvědčení o úspěšném 
ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku 
šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, 
nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena 
doložkou o získání stupně základního vzdělání.

Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním 
vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná 
opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu 
nebylo povoleno opakování ročníku.

Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 
Tato skutečnost má význam z hlediska uplatnění/neuplatnění daňové slevy na studenta. Z výše uvedeného jednoznačně 
vyplývá, že po dobu školních prázdnin, které bezprostředně následují po ukončení povinné školní docházky a kdy je současně 
dítě přijato ke studiu na střední škole, nelze uplatnit slevu na studenta, protože takový žák se stává studentem střední školy 
až od 1. 9. kalendářního roku. 

V § 56a ZP se od roku 2014 dalo právo zákonnému zástupci okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého, který nedosáhl 
věku 16 let, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení 
pracovního poměru se vyžadovalo přivolení soudu. Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a další související zákony došlo s účinností od 28. 2. 2017 ke zrušení ustanovení § 56a ZP. Současně se zrušil i 
§ 77 ZP odst. 5 a 6 ZP. Tímto se zrušilo oprávnění zákonného zástupce mladistvého mladšího 16 let věku ukončit za 
stanovených předpokladů jeho pracovněprávní vztah. Více viz publikace Průvodce mzdovou problematikou 2022 – 
kapitola I– Zákoník práce – pracovněprávní vztahy. 

V souvislosti s nařízením GDPR, které nabylo účinnosti 25. 5. 2018, upozorňujeme, že v případě zaměstnávání 
mladistvých osob mladších 16 let je nutné vyžádat si souhlas se zpracováním jeho osobních údajů od zákonného 
zástupce.

Pracovní doba

Pracovní doba mladistvých zaměstnanců je upravena v § 79a ZP. U zaměstnanců mladších 18 let je povolena pracovní doba 
40 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin. Délka stanovené týdenní pracovní 
doby ve více pracovněprávních vztazích zaměstnance mladšího než 18 let nesmí ve svém souhrnu přesáhnout 40 hodin 
týdně.

Znamená to, že u každého mladistvého zaměstnance je nutné při přijetí do zaměstnání zkoumat, zdali má, nebo nemá 
uzavřen jiný pracovněprávní vztah a v jakém rozsahu. V osobním spisu je proto nutné mít o této skutečnosti prohlášení. Vzor 
takového prohlášení uvádíme v Příloze č. 1.

Druh práce

Zaměstnavatel může s mladistvými uzavírat jak pracovní poměr, tak dohody o pracích mimo pracovní poměr.

Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství 
zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to 
pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce 
mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci přestávku na jídlo a odpočinek v rozsahu 30 minut 
nejpozději po 4,5 hodinách výkonu práce.

Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a dále 
pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, 
nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, 
a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
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Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích, uvádí seznam prací a pracovišť, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a které 
jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce 
konat z důvodu přípravy na povolání

V souladu s § 246 odst. 5 ZP je zaměstnavatel povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni; 
seznam obsahuje jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovně 
lékařských služeb:

a)  před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných 
podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně (viz. § 247 odst. 1 písm. b ZP).

Znamená to, že zaměstnavatel musí v případě uzavření pracovního poměru s mladistvým zajistit a uhradit vstupní lékařskou 
prohlídku. Mladistvý zaměstnanec je povinen podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením. 

V souvislosti s pracovně lékařskou péčí platí pro mladistvé zaměstnance v plném rozsahu zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, a vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. 

Odměňování žáků, studentů a učňů 

V případě výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo pracovního poměru se 
odměňování řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a nařízením vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí. 

Z hlediska výše odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr platí, že sjednaná výše odměny nesmí 
být nižší než minimální mzda.

Dohoda o provedení práce

Krátkodobé zaměstnávání studentů se řeší zpravidla v rámci dohody o provedení práce (dále jen „DPP“). Od roku 2012 se 
odvádí pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, pokud odměna z DPP v kalendářním měsíci překročí částku 
10 000 Kč. Zaměstnavatel oznamuje OSSZ nástup do zaměstnání do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla poprvé zúčtována odměna vyšší než 10 000 Kč. Jako datum vstupu zaměstnance do zaměstnání se uvádí den, 
kdy zaměstnanec začal pracovat. Zdravotní pojišťovně oznamuje zaměstnavatel nástup zaměstnance do zaměstnání do 
8 dnů po ukončení kalendářního měsíce, v němž byla zúčtována odměna z DPP vyšší než 10 000 Kč. Vzhledem k tomu, 
že zaměstnavatel neví, jaká bude situace v dalším měsíci, je vhodné současně oznámit zdravotní pojišťovně i ukončení 
zaměstnání. 

DPP je omezena rozsahem počtu hodin, na které může být uzavřena, a to maximálně do výše 300 hodin za kalendářní rok. 
V rámci DPP může zaměstnanec učinit „Prohlášení poplatníka daně z příjmu“. Pokud doloží potvrzení o studiu, bude mu plátce 
uplatňovat měsíčně základní slevu ve výši 2 570 Kč a slevu na studenta ve výši 335 Kč. Pokud do konce kalendářního roku 
nebude mít student žádného dalšího postupného plátce příjmu, má právo požádat posledního plátce příjmu o provedení 
ročního zúčtování, pokud nemá povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu (např. příjmy za zahraničí, z podnikání, 
atd.). Ve většině případů se poplatníkovi vrátí veškeré zúčtované zálohy daně, protože se uplatní celková základní sleva ve 
výši 30 840 Kč a roční sleva na studenta ve výši 4 020 Kč za předpokladu, že doložil dobu studia za celý kalendářní rok.

Dohoda o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) je omezen rozsah výkonu práce maximálně do výše ½ stanovené týdenní 
pracovní doby v průměru v jednotlivých týdnech. Posuzování splnění této podmínky se vztahuje na dobu, na kterou je DPČ 
uzavřena, nejvýše však na období 52 týdnů. DPČ založí účast na nemocenském pojištění, pokud bude sjednaná měsíční 
odměna činit alespoň částku 3 500 Kč (ostatní zaměstnání). Oznamovací povinnosti plní zaměstnavatel vůči OSSZ do 8 dnů 
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po nástupu zaměstnance do zaměstnání. Pokud bude sjednána hodinová odměna s rozsahem výkonu práce např. 15 hodin 
v průměru v jednotlivých týdnech (jde o výkon práce podle potřeby zaměstnavatele), založí takové zaměstnání účast na 
nemocenském pojištění, pokud zúčtovaný příjem v kalendářním měsíci dosáhne částky alespoň 3 500 Kč (zaměstnání 
malého rozsahu). Oznamovací povinnost plní zaměstnavatel do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž poprvé dosáhl zaměstnanec příjmu alespoň 3 500 Kč. Jako nástup zaměstnance do zaměstnání se uvádí den, kdy 
zaměstnanec poprvé začal vykonávat práci. 

Z hlediska odvodu zdravotního pojištění platí pro DPČ výjimka. Jestliže je zúčtovaná odměna nižší než 3 500 Kč, zdravotní 
pojištění se neodvádí a zaměstnavatel zdravotní pojišťovně neoznamuje nástup zaměstnance do zaměstnání. Pokud odměna 
za měsíc dosáhne částky alespoň 3 500 Kč, je nutné odvést zdravotní pojištění a současně oznámit nástup zaměstnance 
(studenta) do zaměstnání. Protože student patří mezi pojištěnce státu, musí zaměstnavatel při ohlašovací povinnosti použít 
kód „P“ společně s kódem „F“. Obvykle se současně oznamuje i ukončení zaměstnání kódem „O“, protože zaměstnavatel neví, 
jak vysoká odměna bude zúčtována v následujícím měsíci. To je důvodem, že zaměstnavatel u DPČ plní ohlašovací povinnosti 
zpětně do 8 dnů po ukončení kalendářního měsíce.

Krátkodobý pracovní poměr

Zaměstnavatel může se studentem uzavřít i krátkodobý pracovní poměr, zpravidla na dobu prázdnin. Jestliže je stanovená 
nebo sjednaná mzda ve výši alespoň 3 500 Kč měsíčně, založí takové zaměstnání účast na nemocenském pojištění a hovoříme 
o tzv. ostatním zaměstnání. Pokud by sjednaná nebo stanovená mzda činila méně než 3 500 Kč, jednalo by se o zaměstnání 
malého rozsahu (viz výše) a pokud by zúčtovaný příjem nedosáhl částky 3 500 Kč, nemocenské pojištění by se neodvádělo. 
Z hlediska zdravotního pojištění je však situace zcela jiná. V případě uzavření pracovního poměru je nutné odvést zdravotní 
pojištění vždy bez ohledu na výši příjmu. I zde platí ohlašovací povinnosti zaměstnavatele, tzn. že je nutné oznámit nástup 
zaměstnance do zaměstnání – kód „P“ společně s kódem „F“. Při ukončení zaměstnání se použije kód „O“. Poznamenáváme, že 
pro pojištěnce státu neplatí ustanovení o minimálním vyměřovacím základu pro odvod zdravotního pojištění. 

Zdanění studentů a učňů

Základní sleva

Z hlediska zdanění má student právo učinit „Prohlášení“, pokud tak neučinil u jiného plátce příjmů. V rámci Prohlášení se 
uplatní měsíčně základní sleva (2 570 Kč) a sleva na studenta (335 Kč), doloží-li doklad o studiu. 

V případě, že má souběžně více plátců, pak u dalších plátců nelze „Prohlášení“ učinit. V případě, že neučiní Prohlášení, pracuje 
na DPP a odměna v kalendářním měsíci bude nejvýše 10 000 Kč, uplatní se srážková daň. Pokud odměna překročí 10 000 Kč 
za měsíc, uplatní se záloha daně. Učiní-li student Prohlášení, uplatní se zálohová daň ve výši 15 % a přihlédne se ke slevě na 
poplatníka a na studenta, doložil-li potvrzení o studiu.

Sleva na studenta

Nárok na slevu na studenta má poplatník 

  naposledy v měsíci, kdy dovrší 26 let věku;
  u prezenční formy doktorského studijního programu (viz § 47 zákona č. 111/1998 Sb.) naposledy v měsíci, kdy dosáhne 

28 let;
  v měsíci, na jehož počátku (k prvnímu dni v měsíci) je plněna soustavná příprava na budoucí povolání;
  v době, která je podle § 12 až § 15 ZoSSP považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Jedná se například 

o dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud 
studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně (v témže zdaňovacím období) navazuje na řádné ukončení studia 
na vysoké škole, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo 
studium na vysoké škole. Na základě stanoviska MPSV není rozhodující, zda jde o řádné ukončení studia. Rozhodující je 
doba nejvýše tří kalendářních měsíců mezi ukončením studia na jedné vysoké škole a zahájením studia na jiné nebo téže 
vysoké škole – jiný obor.

Doba přerušeného studia z důvodu těhotenství a mateřství 
Ačkoliv dochází k přerušení studia na vysoké škole, je celá doba přerušeného studia z důvodu těhotenství a mateřství považována 
za dobu přípravy na budoucí povolání na vysoké škole a z tohoto důvodu jsou studentce zachovány i další výhody.
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a)  Je-li studentka mladší 26 let, pak je pro účely zdravotního pojištění považována za pojištěnce státu při přerušeném studiu 
v době před porodem (doba 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). Tuto skutečnost však musí příslušné zdravotní 
pojišťovně doložit. Ode dne porodu je pojištěncem státu z důvodu, že pečuje celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let, 
nebo z důvodu, že pobírá rodičovský příspěvek nebo i z důvodu, že má přerušené studium z důvodu těhotenství a mateřství. 

b)  Je-li studentka mladší 26 let, pak zůstávají zachovány i daňové výhody. Bude-li pracovat, má nárok na slevu na studenta 
ve výši 335 Kč za měsíc. 

c)  Žije-li studentka mladší 26 let ve společné domácnosti s rodiči, má jeden z rodičů nárok na uplatnění daňového 
zvýhodnění, není-li provdána. Pokud je studentka provdána, uplatňuje slevu na nepracující manželku její manžel a nelze 
již uplatnit daňové zvýhodnění u jednoho z jejích rodičů. Pokud však manžel nemá příjmy, ale jeho manželka žije nadále 
se svými rodiči ve společné domácnosti, lze na ni uplatnit daňové zvýhodnění u jednoho z jejích rodičů. 

Na vnuka (vnučku), pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by se daňové zvýhodnění uplatnilo, uplatní daňové zvýhodnění 
jeden z prarodičů, avšak za předpokladu, že je splněna podmínka společné domácnosti. Daňové zvýhodnění lze uplatnit 
u manžela/manželky prarodiče, nemají-li rodiče a zákonný prarodič příjmy, z nichž by bylo možné daňové zvýhodnění uplatnit.

Pokud student nebo studentka v souvislosti s péčí o dítě studium nepřeruší, má právo na prodloužení lhůt pro plnění 
studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména 
ze studijního a zkušebního řádu o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené.

Příklad č.1 – Doba přípravy na budoucí povolání po ukončení bakalářského studia

Zadání:
Student řádně ukončil bakalářské studium na jedné vysoké škole dne 2. 5. kalendářního roku. Na další vysokou školu 
nastoupil 1. 10. tohoto kalendářního roku. Jak bude posuzována doba mezi ukončením jednoho studia a začátkem 
druhého studia? 

Řešení:
Doba tří měsíců (měsíce červen, červenec, srpen) se nebude považovat za přípravu na budoucí povolání, protože od 
ukončení jedno vysokoškolského studia do zahájení dalšího studia uplynula doba delší než 3 měsíce. 
Protože dítě vysokoškolské studium ukončilo řádně, pak ještě v měsíci následujícím po řádném skončení se považuje 
za studenta za předpokladu, že nevstoupí do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění po celý měsíc. 

Příklad č. 2 – Doba přípravy na budoucí povolání při zanechání studia na vysoké škole a další vysoká škola

Zadání:
Student zanechal studia na jedné vysoké škole 2. 6. kalendářního roku. Zapsán byl na jinou fakultu téže vysoké školy 
v průběhu měsíce září tohoto kalendářního roku. V kterých měsících je považován na studenta? 

Řešení:
Studentem je v měsících červenec, srpen, září. Jde o nejvýše 3 kalendářní měsíce bezprostředně navazující na ukončení 
studia na jedné vysoké škole a zahájení studia na jiné vysoké škole. V měsících, kdy se dítě považuje za osobu připravující 
se na budoucí povolání, vzniká jednomu z rodičů nárok na daňové zvýhodnění.

Příklad č. 3 – Doba přípravy na budoucí povolání a maturitní zkouška, následné zaměstnání

Zadání:
Student složil maturitní zkoušku v květnu kalendářního roku. Školní rok střední školy končí podle ŠZ 30. 6. 
kalendářního roku. O prázdninách nastoupil do trvalého pracovního poměru od 2. 7. Na vysokou školu byl zapsán 30. 9. 
a zaměstnavateli doložil potvrzení o studiu na střední škole pro příslušný školní rok při vstupu do zaměstnání a dne 
30. 9. doložil potvrzení o tom, že se stal studentem vysoké školy. Jak bude uplatněna sleva na studenta?

Řešení:
Zaměstnavatel poskytne slevu na studenta za červenec, září a další měsíce kalendářního roku. V rámci ročního 
zúčtování uplatní slevu na studenta i za zbývající měsíce (leden až červen, srpen) a za rok bude sleva na studenta činit 
12 x 335 Kč = 4 020 Kč. V měsíci srpnu nemohla být sleva uplatněna proto, že zaměstnanec měl uzavřený pracovní 
poměr od 2. 7. roku. V měsíci září byl již zapsán na vysokou školu, a jde tudíž o bezprostřední pokračování ve studiu na 
vysoké škole po ukončení střední školy. (Pro měsíc září je pro předkládání dokladů o studiu stanovena v daném případě 
výjimka ZDP). Sleva za srpen se uplatní až v rámci ročního zúčtování, kdy bude prokázáno, že student bezprostředně 
po ukončení střední školy pokračoval ve studiu na vysoké škole.

Zaměstnávání studentů a učňů
ing. Růžena Klímová
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Na základě praktických zkušeností lze upozornit na neoprávněné uplatňování slevy na studenta v případě, kdy se jedná 
o  absolventa střední školy, který řádně ukončil studium a nastoupí do zaměstnání, které založí účast na nemocenském 
pojištění, bezprostředně po ukončení školního roku a toto zaměstnání bude trvat po celý kalendářní měsíc červenec nebo 
srpen. V uvedeném případě není splněna podmínka přípravy na budoucí povolání předepsaným způsobem podle ustanovení 
§ 12 až 15 ZoSSP, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by se taková osoba již v měsíci červenci stala studentem vysoké školy 
(musela by být zapsána ke studiu na vysoké škole), pak by podmínka přípravy na budoucí povolání splněna byla. Z praxe 
však víme, že vysoké školy uskutečňují zápisy studentů na vysoké školy až v průběhu měsíce září a října. Sleva na studenta se 
v takovém případě za měsíce červenec a srpen uplatní až v rámci ročního zúčtování, kdy poplatník doloží, že se stal v témže 
kalendářním roce studentem vysoké školy a šlo o bezprostřední pokračování studia. Zpětně se tedy situace posoudí tak, že 
bylo pokračováno ve studiu bez přerušení. (Student pokračoval po ukončení střední školy bez přerušení ve studiu na vysoké 
škole.) Podmínku přípravy na budoucí povolání lze však v bezprostředně navazujících prázdninách po řádném ukončení 
střední školy splnit i tak, že se pracovněprávní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění uzavře na dobu od 2. 7. do 
30. 8. kalendářního roku a pak lze slevu na studenta legitimně uplatnit již při zúčtování příjmů za měsíce červenec a srpen. 

Sleva na studenta u daňového nerezidenta 
Daňovému nerezidentovi lze uplatnit slevu na poplatníka a slevu na studenta za stejných podmínek jako daňovému 
rezidentovi. Ostatní slevy může daňový nerezident zemí EU a EHP uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání, pokud 
prokáže, že alespoň 90 % všech jeho celosvětových příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky s výjimkou příjmů, 
které jsou od daně osvobozeny nebo nejsou předmětem daně, anebo se jedná o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou 
podle zvláštní sazby daně. I zde platí výjimka pro nerezidenty z EU a EHP, kteří jsou členy statutárního orgánu právnické 
osoby, jejichž odměny za výkon funkce člena orgánu PO jsou vždy zdaňovány srážkovou daní, a přesto se budou zahrnovat 
do limitu „alespoň 90 %“. Celkové příjmy se dokládají na formuláři potvrzeném finančním úřadem v zahraničí.

Roční zúčtování 

Student má právo požádat posledního plátce příjmu o provedení ročního zúčtování, pokud není povinen podat daňové 
přiznání. Pokud měl v uplynulém roce více zaměstnavatelů postupně za sebou, může poslední zaměstnavatel provést roční 
zúčtování, doloží-li poplatník potvrzení o výši příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od všech předchozích postupných 
zaměstnavatelů. V případě, že vznikne nedoplatek při provedení ročního zúčtování, od poplatníka se nedoplatek nevybírá. 
Pokud v rámci ročního zúčtování vyplyne přeplatek vyšší než 50 Kč, vrátí jej plátce nejpozději se zúčtováním mezd za březen. 
V případě, že v rámci ročního zúčtování vyplyne nárok na daňový bonus, vyplatí se poplatníkovi, pokud činí alespoň 100 Kč. 

V rámci ročního zúčtování má student nárok uplatnit i případnou slevu na nepracující manželku, slevu za umístění dítěte 
(§ 35bb ZDP) a všechny daňové výhody ve formě snížení ročního základu daně z titulu 

  daru na vymezené účely,
  zaplacených úroků z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru banky nebo pobočky 

zahraniční banky anebo zahraniční bankou snížený o státní příspěvek nebo z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, 
bankou nebo pobočkou zahraniční banky nebo zahraniční bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo 
s hypotečním úvěrem poskytnutým na bytové účely,

  příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření,
  pojistného na soukromé životní pojištění,
  odpočtu členských příspěvků zaplacených odborové organizaci, 
  odpočtu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k 
provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Roční zúčtování u studenta – daňového nerezidenta
Daňovému nerezidentovi lze provést roční zúčtování, v němž lze uplatnit slevu na poplatníka a slevu na studenta. Ostatní 
slevy v ročním zúčtování daňového nerezidenta uplatnit nelze. U daňového nerezidenta nelze uplatnit ani další daňové 
výhody formou snížení ročního základu daně.

Účast na nemocenském pojištění, nárok na nemocenské, 
ošetřovné

V souladu s odst. 3 § 28 ZoNP se nemocenské ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo studentem, jen na 
dobu školních prázdnin nebo jejich část, vyplácí nejdéle do dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit. 

11
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https://www.codexisuno.cz/d9S?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9U?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/da6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/da6?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/da7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/da7?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9W?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9X?lang=cs
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Příklad č. 4 – Pracovní poměr na dobu prázdnin a dočasná pracovní neschopnost

Zadání:
Student třetího ročníku střední školy uzavřel pracovní poměr na dobu prázdnin od 1. 7. do 31. 8. roku, který založil účast 
na nemocenském pojištění. Dne 26. 7. roku vznikla dočasná pracovní neschopnost a trvala až do 31. 10. roku. Do kdy 
bude mít nárok na nemocenské? 

Řešení:
Protože stanovená mzda byla ve výši 15 000 Kč, jednalo se o pojištěné zaměstnání s nárokem na náhradu mzdy v době 
prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne s nárokem na nemocenské. 
Okresní správa sociálního zabezpečení však musí ukončit poskytování nemocenské dnem 31. 8. roku, protože se jedná 
o zaměstnání, které bylo sjednáno jen na dobu školních prázdnin. 

Příklad č. 5 – Student vysoké školy a dočasná pracovní neschopnost

Zadání:
Student vysoké školy uzavřel v době studia pracovní poměr na dobu určitou v trvání dvou let se sjednaným příjmem 
měsíčně 6 000 Kč. Bude mít nárok na DPN?

Řešení:
Pokud onemocní, má nárok na náhradu mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů a od 15. kalendářního dne mu 
vzniká nárok na nemocenské až do ukončení dočasné pracovní neschopnosti, respektive až do vyčerpání podpůrčí 
doby, pokud by nemoc tak dlouho trvala.

Podle ustanovení § 39 odst. 5 písm. f ) ZoNP nemají na ošetřovné nárok pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, 
které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin. 

Příklad č. 6 – Student vysoké školy a ošetřovné

Zadání:
Student vysoké školy uzavřel v době studia pracovní poměr se sjednaným příjmem měsíčně 5 000 Kč. Matka studenta, 
která s ním nežije ve společné domácnosti, vážně onemocněla a vznikla potřeba ošetřování. Má nárok na ošetřovné? 

Řešení:
Student má nárok na ošetřovné po dobu ošetřování, nejdéle však na 9 kalendářních dnů, protože jeho zaměstnání není 
sjednáno jen na dobu prázdnin. Podmínka společné domácnosti byla u příbuzných v linii přímé zrušena k 1. 1. 2022 (viz 
zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony)

Další pracovněprávní nároky studentů

Pokud je se studentem uzavřen pracovní poměr, neměl by zaměstnavatel opomenout nárok zaměstnance na dovolenou. Od 
roku 2021 se dovolená určuje v hodinách. Minimální nárok je přiznán, pokud pracovní poměr trvá alespoň 4 týdny a současně 
zaměstnanec odpracuje alespoň čtyřnásobek své stanovené, respektive sjednané kratší pracovní doby. V případě, že si 
zaměstnanec dovolenou nevyčerpal, je povinností zaměstnavatele poskytnout náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou 
při ukončení pracovního poměru.

Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování zaměstnancům v pracovním poměru, pak by 
měl takový příspěvek poskytovat i studentům, s nimiž uzavřel pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že se jedná o benefit 
(dobrovolné plnění), je v kompetenci zaměstnavatele vnitřním předpisem upravit poskytování příspěvku na stravování 
diferencovaně, avšak vždy s respektováním zákazu diskriminace. 

Dále připomeňme, že zaměstnavatel je povinen při ukončení zaměstnání na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní 
činnosti vystavit zaměstnanci zápočtový list a předat mu jej nejpozději v den skončení zaměstnání. Jde-li o DPP, zápočtový list je 
nutné předat, pokud zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění nebo byla z této DPP prováděna exekuce. 

Další povinnost se týká zpracování evidenčního listu důchodového pojištění a předání jednoho vyhotovení tohoto dokladu 
ve stanovených lhůtách zaměstnanci, respektive bývalému zaměstnanci.
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https://www.codexisuno.cz/d9Y?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
https://www.ucetni-portal.cz/zakon-c-330-2021-sb-kterym-se-meni-zakon-c-187-2006-sb-o-nemocenskem-pojisteni-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-2625-x.html
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Příloha č. 1 – Vzor – Prohlášení mladistvého zaměstnance

Prohlášení mladistvého zaměstnance

Prohlašuji, že k datu nástupu do zaměstnání v rámci pracovního poměru/dohody o provedení práce/dohody o pracovní 
činnosti1) nemám uzavřen pracovněprávní vztah u jiného zaměstnavatele. Beru na vědomí, že dojde-li v průběhu trvání 
pracovněprávního vztahu ke změně této skutečnosti, změnu ihned oznámím.

Prohlášení podepisuji pro zaměstnavatele: …………………………….

Dne ……………………………. ……………………………. 

  zaměstnanec

1) Nehodící se škrtne.

Odůvodnění:

Délka stanovené týdenní pracovní doby je upravena v § 79 ZP. V souladu s ustanovením § 79a ZP nesmí délka týdenní 
pracovní doby ve více základních pracovněprávních vztazích u mladistvých zaměstnanců ve svém souhrnu překročit 40 hodin 
týdně. Pracuje-li mladistvý zaměstnanec ve více základních pracovněprávních vztazích, nesmí ve svém souhrnu délka 
týdenní pracovní doby překročit 40 hodin týdně. Toto omezení odpovídá směrnici Rady č. 94/33 ES, o ochraně mladistvých 
pracovníků, která požaduje omezit pracovní dobu dospívajících na 8 hodin denně a 40 hodin týdně, což je naplněno délkou 
stanovené týdenní pracovní doby v § 79 odst. 1 ZP, která platí i pro mladistvé zaměstnance. Pracovní doba mladistvého 
zaměstnance, pokud pracuje u více zaměstnavatelů, se musí sčítat ve všech pracovních poměrech, ale i v dohodách 
o pracích konaných mimo pracovní poměr.

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

Možno sledovat zpětně ze záznamu.
6 vyučovacích hodin

Záznam tzv. "navždy".

NAŠE ONLINE SEMINÁŘE
Mzdové příklady včetně problematiky 

ukrajinských zaměstnanců
ing. Olga Krchovová (záznam z 30. 3. 2022)

VYZKOUŠEJTE SI TEST ZDARMA

Zaměstnávání studentů a učňů
ing. Růžena Klímová

https://www.codexisuno.cz/d9I?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/d9H?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-c-94-33-es-o-ochrane-mladistvych-pracovniku-11-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/smernice-rady-c-94-33-es-o-ochrane-mladistvych-pracovniku-11-w.html
https://www.codexisuno.cz/d9J?lang=cs
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/mzdove-priklady-vcetne-problematiky-ukrajinskych-zamestnancu-190-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/mzdove-priklady-vcetne-problematiky-ukrajinskych-zamestnancu-190-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/32/f6406i4z5y/
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Jedinečná konference o mzdách

5 špičkových lektorů:

ing. RŮŽENA KLÍMOVÁ
Mgr. ZDENĚK SCHMIED
ing. OLGA KRCHOVOVÁ

ing. MILAN LOŠŤÁK
ing. TOMÁŠ STEJSKAL

ihned k dispozici | záznam tzv. „navždy“ | 10. ročník 

Co se událo a co se chystá ve mzdách

ucetni-portal.cz/mzdova-konference/

S minutami v popisku pro snadné vyhledávání / s bodíky přímo ve videu / na VIMEO.   
Také jste někdy hledali, co bylo řečeno, a našli jste až v posledních pěti minutách poslední části? 
Náš nástroj je velmi nápomocný. 

» »

MZDOVÁ  
KONFERENCE
ONLINE 2022

Co se událo a co nás
čeká ve mzdách.

ONLINE PŘÍSTUP 24/7 // VRACEJTE SE // OPAKUJTE // PROCVIČUJTE

TRADIČNÍ DÁREK – E-BOOK: 
PRŮVODCE MZDOVOU PROBLEMATIKOU 2022

Podívejte se na ukázku:

https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.ucetni-portal.cz/mzdova-konference/
https://www.youtube.com/watch?v=0xh6506ShBs&t=3s
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Webinář: Střípky ze Mzdové konference 2022 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
8. 3. 20221 h 27 min

Webinář: Roční zúčtování daně 2021 

Milan Lošťák
Pěva Čouková
24. 2. 2022

1 h 49 min

Webinář: Výhodnost ročního vyúčtování  
u zaměstnance versus podání  
daňového přiznání 
Olga Krchovová
Pěva Čouková
7. 4. 2022

1 h 38 min

Webinář: Problémy a otázky ze mzdové oblasti 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
29. 3. 2022

1 h 25 min

Webinář: Mzdový specialista 2022 končí  
aneb večer s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková
26. 5. 2022

1 h 47 min

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

DÁRKEM 
PRO  

VŠECHNY

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

Pro členy  
Účetního Portálu  
od balíčku GOLD

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

https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-stripky-ze-mzdove-konference-2022-8-3-2022-19-00-251-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-rocni-zuctovani-dane-2021-24-02-2022-19-00-249-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vyhodnost-rocniho-vyuctovani-u-zamestnance-versus-podani-danoveho-priznani-07-04-2022-19-00-256-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-problemy-a-otazky-ze-mzdove-oblasti-utery-29-03-2022-19-00-255-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdovy-specialista-2022-konci-aneb-vecer-s-olgou-krchovovou-26-5-2022-19-00-263-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

