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ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020

JEŠTĚ HO NEMÁTE?

„Jako velké plus vidím to, že jsem si mohla celou výuku pře-hrát znovu doma a pro mě to bylo určitě velkým přínosem, protože má paměť není úplně dokonalá a mohla jsem si to zpětně všechno ještě jednou přehrát, abych se v tom vyznala a bylo to pro mě zjednodušení. Děkuji paní Pěvě za tuto možnost, kdy jsem mohla strávit svůj čas na tomto skvělém místě.“
Mája, studentka maturitního ročníku

https://mzdovy-specialista.cz/


ÚVODNÍ SLOVO

Krásný pátek milé kolegyně, vážení kolegové,

tentokrát jsem smutná. 

Dnes v pátek má pohřeb můj kamarád, velký rádce, podporovatel, pomocník a určitě 
i mnohem víc... Byl to člověk, který jako jeden z prvních slyšel o mojí myšlence vytvoření 
metodického pomocníka do praxe – Účetního Portálu, samozřejmě včetně problematiky 
mezd. Bylo mu pouhých 53 let.

Někdy stačí, že Vám někdo uvěří, dá Vám podporu a Vy už letíte dál za svým snem…
Někdy stačí, že víte, že je, že existuje někdo, komu můžete kdykoliv zavolat o pomoc…
Někdy stačí, že víte, že na Vás kouká z nebe a chrání Vás…

To je život a to je smrt.

Je skvělé mít práci a mít možnost se realizovat…
Je skvělé vymýšlet…
Je skvělé, že je toho někdy hodně…
Je skvělé mít možnost žít…
Je skvělé, že si to uvědomíme…

S poděkováním Petrovi za jeho přízeň a s věčnou vzpomínkou…

P.

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

https://www.pevacoukova.cz/
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ucetni-portal.cz/online-seminare/eshop

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
ONLINE SEMINÁŘE – 3. BALÍČEK

Program:

1. Odměňování – dovolená nově, 
náhrady nově, průměrné  

výdělky nově, zaručená mzda

Ing. Olga Krchovová (7. 10. 2020)

4. Dovolená, exekuce aktuálně  
i s novými problémy

Ing. Růžena Klímová  
(termín upřesníme)

2. Výjimečné situace v oblasti 
nemocenského pojištění,  

aktuální situace se současným vývojem

Ing. Olga Krchovová (17. 10. 2020)

5. Novela zákoníku práce

JUDr. Michael Košnar  
(termín upřesníme)

3. Kurzarbeit nově, Antivirus A a B,  
změny ve zdravotním pojištění

Ing. Olga Krchovová (30. 10. 2020)

6. Daňové novinky pro závislou  
činnost 2020–2021

Ing. Milan Lošťák  
(termín upřesníme)

Záznam k dispozici tzv. „navždy“.
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Článek je ukázkou z kapitoly XVI. Daň z příjmů ze závislé činnosti z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2020.

Právní úprava

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále též „ZoSSP“).

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše

Rodič, který po  celý kalendářní měsíc osobně celodenně a  řádně pečuje o  dítě, které je nejmladší v  rodině, má nárok 
na  rodičovský příspěvek nejdéle do  4 let věku tohoto dítěte, a  to nejdéle do  doby, kdy byla na  rodičovském příspěvku 
vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 300 000 Kč (do roku 2019 220 000 Kč). 

V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně, má tento rodič nárok na 1,5násobek 
částky nároku na nejmladší dítě, tedy 450 000 Kč.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité 
pomoci v  mateřství nebo nemocenského v  souvislosti s  porodem nebo převzetím dítěte podle zákona  č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).

Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky:
a) nepřevyšující 10 000 Kč měsíčně,

b)  převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z  rodičů v  rodině stanovit k  datu narození nejmladšího 
dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše 
rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V  případě, že 
u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše 
rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo

c)  1,5násobku částek uvedených v bodu a) a b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku 
denního vyměřovacího základu měsíčně.

Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše 
rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl 
rodičovský příspěvek vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby. Volbu výše 
rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. 

Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, podává se u krajské pobočky 
Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje.

Jestliže by po  odpočtu úhrnu částky rodičovského příspěvku, která náleží za  aktuální kalendářní měsíc, a  všech částek 
rodičovského příspěvku již vyplacených za předchozí období od celkové částky 300 000 Kč zbývala částka, která je nižší než 
částka, která náleží za  aktuální kalendářní měsíc, vyplatí se tato zbývající částka rodičovského příspěvku spolu s  částkou 
náležející za aktuální kalendářní měsíc.

Jestliže rodič čerpal na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku v jiném státě, odečte se z celkové 
částky 300 000 Kč rodičovského příspěvku částka vyplacená na totéž dítě jiným státem.

Nárok na  rodičovský příspěvek přiznaný z  důvodu péče o  nejmladší dítě v  rodině zaniká posledním dnem kalendářního 
měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v  rodině jiné dítě, které zakládá 
nárok na rodičovský příspěvek, a to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. Zanikl-li nárok 
na rodičovský příspěvek proto, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží rodičovský příspěvek v kalendářním 
měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která náleží z důvodu péče o dítě, které se stalo nejmladším dítětem v rodině.

Při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek nebo splňují-li podle § 30b odst. 1 ZoSSP podmínku péče o dítě 
pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý ji splňuje po část měsíce, náleží 

1

2

Rodičovský příspěvek
Autor: Ing. Olga Krchovová

8. 9. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.codexisuno.cz/9Mf
https://www.codexisuno.cz/9Mg
https://www.codexisuno.cz/9Mg
https://www.codexisuno.cz/9Mh
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rodičovský příspěvek jen jednou, a  to rodiči určenému na  základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se rodiče, určí krajská 
pobočka Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná.

Je-li dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu podle § 958 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), nárok na rodičovský příspěvek nevzniká.

Podmínka osobní celodenní péče o dítě

Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou 
i v kalendářním měsíci, v němž

a) se dítě narodilo,

b)  rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské 
poskytované v souvislosti s porodem,

c)  osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, s výjimkou pěstounské 
péče na přechodnou dobu,

d) dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,

e) dítě nebo rodič zemřeli,

f )  rodič převzal do  péče vlastní dítě, které bylo do  doby převzetí svěřeno do  péče jiné osoby na  základě rozhodnutí 
příslušného orgánu nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného 
orgánu v ústavu (zařízení), v němž bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal dítě z péče poskytovatele 
zdravotních služeb, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce.

Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů 
ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého 
kalendářního měsíce poskytování lůžkové péče. 

Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované 
v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito 
dávkami nemocenského pojištění. 

V případě, že rodič přestane pečovat o jedno nebo více dětí z vícerčat, dojde k přehodnocení nároku na rodičovský 
příspěvek a jeho celkovou výši. Pro nové stanovení nároku, popřípadě nároků na rodičovský příspěvek a jeho výši se 
z částky nově stanoveného nároku na rodičovský příspěvek odečte dosud vyplacená částka rodičovského příspěvku 
pro vícerčata. 
Pokud by při novém posouzení nároku na rodičovský příspěvek bylo zjištěno, že z důvodu rozdělení nebo sloučení 
vícerčat již byla přečerpána celková výše rodičovského příspěvku, nepovažuje se tato situace za přeplatek na dávce.
Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7 odst. 1 až 4 a odst. 6 až 11 ZoSSP. Pro nárok na rodičovský 
příspěvek musí podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky být splněna jen u oprávněné osoby a u dítěte 
zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek. 

Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. 

Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu, s výjimkou svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu podle § 958 občanského zákoníku, 
dítě, jehož rodič zemřel, a  dítě manžela nebo partnera. Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na  rodičovský příspěvek 
nezletilá osoba, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud nerozhodl o pozastavení výkonu povinnosti a práva péče 
o dítě u nezletilého rodiče. Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek osoba, u které soud rozhodl 
o omezení její svéprávnosti v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, lze jí přiznat rodičovský příspěvek, jen jestliže soud 
u tohoto rodiče rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě.

Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a)  dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v  rozsahu 
nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,

b)  dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně 
postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované 
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

c)  dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního 
věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,

3

Rodičovský příspěvek
Ing. Olga Krchovová

https://www.codexisuno.cz/9Mi
https://www.codexisuno.cz/9Mi
https://www.codexisuno.cz/9Mj
https://www.codexisuno.cz/9Mi
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d)  dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 
4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká 
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,

e)  rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný 
nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání; docházka do uvedených zařízení se 
nesleduje u dětí starších 2 let.

Příklad – Výpočet rodičovského příspěvku
Rodiče mohou volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození 
nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, (30násobek denního vyměřovacího základu 
se přibližně rovná hrubé mzdě) v částce převyšující 10 000 Kč až do částky 70 % 30násobku denního vyměřovacího 
základu, tedy de facto hrubé mzdy a odpovídá peněžité pomoci v mateřství.

Manželům Miladě a Tomášovi se narodila dcera Anička. Milada po mateřské dovolené nastupuje na rodičovskou 
dovolenou a s manželem se rozhodují, v jaké výši bude  pobírat rodičovský příspěvek.

Tomášova hrubá mzda je 21 000 Kč, Miladina 15 000 Kč.

Maximální výše rodičovského příspěvku vychází na 21 000 * 70 % = 14 700 Kč,

Až do této částky je tedy možné čerpat rodičovský příspěvek.

Přechodná ustanovení k novele zákona o státní sociální podpoře účinné k 1. 1. 2020 (Zákon č. 363/2019 Sb.): 

1.  Rodičovský příspěvek ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
náleží od kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon nabude účinnosti, a to také rodiči, který pečuje o dítě nebo děti do 
4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku 
na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Při stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se přihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o toto dítě nebo děti za dobu 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2.   V případě rodiče, který sice pečuje o dítě nebo děti do 4 let věku, které jsou nejmladší v rodině, ale již dočerpal k datu 
nabytí účinnosti tohoto zákona celkovou částku rodičovského příspěvku ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, již rozdíl mezi celkovou částkou rodičovského příspěvku podle 
zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nejvyšší částkou rodičovského 
příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nenáleží. 

3.   Pro stanovení nároku a výše měsíčních částek rodičovského příspěvku je stále rozhodující výše denního vyměřovacího 
základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte 
podle zákona o nemocenském pojištění.

Rodičovský příspěvek
Ing. Olga Krchovová

okspekt.cz/rekvalifikace-2020/

http://okspekt.cz/rekvalifikace-2020/
http://okspekt.cz/rekvalifikace-2020/
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Článek je ukázkou z kapitoly XVI. Daň z příjmů ze závislé činnosti z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2020.

Řešení přeplatků a nedoplatků (§ 38i ZDP)  
u daně a u záloh na daň

Znění ustanovení § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“)  „Opravy na dani z příjmů ze závislé 
činnosti vybírané srážkou formou záloh“:

Pokud byla poplatníkovi sražena vyšší záloha nebo vyplacen nižší měsíční bonus, plátce daně rozdíl vrátí, pokud neuplynula 
lhůta pro podání Vyúčtování za konkrétní rok, v němž k přeplatku na dani došlo, a sníží nejbližší odvod záloh správci daně.

Pokud byla poplatníkovi sražena vyšší daň nebo vyplacen nižší bonus, vrátí plátce daně rozdíl do dvou let od konce 
lhůty pro Vyúčtování. Plátce nejdříve vrátí rozdíl na dani nebo bonusu a teprve poté může podat Dodatečné vyúčtování 
a kompenzovat nejbližší odvod záloh správci daně. Jinak se vrátí rozdíl na základě řádného nebo dodatečného daňového 
přiznání.

Pokud byla poplatníkovi sražena nižší záloha nebo vyplacen vyšší měsíční bonus, může plátce rozdíl srazit ze mzdy před 
uplynutím zákonné lhůty pro podání Vyúčtování. O dodatečně vybraný nedoplatek zvýší plátce daně nejbližší odvod 
záloh správci daně.

Po uplynutí lhůty pro podání Vyúčtování je povinností uhradit dlužnou částku na základě:

a)  Dodatečného vyúčtování v případě zavinění plátce daně nebo zavinění poplatníka, které je řešeno Dodatečným 
vyúčtováním plátce daně,

b)   daňového (popřípadě dodatečného daňového) přiznání poplatníka v případě jeho zavinění, pokud plátce daně 
nepodal Dodatečné vyúčtování.

Nedoplatek na dani nebo na daňovém bonusu při zavinění plátce příjmu může plátce srazit ze mzdy poplatníka do dvou 
let od konce lhůty pro podání Vyúčtování. Poplatníkovi, kterému nebylo provedeno roční zúčtování, může plátce v této 
lhůtě do dvou let srazit nedoplatek na záloze nebo přeplatek na bonusu i v případě, že poplatník podal vlastní daňové 
přiznání.

Pokud nedoplatek na dani nebo přeplatek na bonusu vznikl zaviněním poplatníka, plátce daně po dohodě s poplatníkem 
srazí tuto částku i s úrokem z prodlení ve lhůtě pro stanovení daně, podá Dodatečné vyúčtování a odvede dlužnou daň. 
Může ale také použít cestu pro něho daleko méně administrativně náročnou. Nedoplatek na dani zaviněný poplatníkem 
může správci daně po uplynutí lhůty pro podání vyúčtování za příslušný rok do konce měsíce, po měsíci zjištění, oznámit 
na tiskopisu „Oznámení o nedoplatku na dani z viny zaměstnance (MFin 5554)“ a současně předložit správci daně doklady 
potřebné k vybrání rozdílu. V takovém případě má ale podle ustanovení § 38i odst. 6 ZDP zaměstnavatel stanovenou 
povinnost o tomto postupu současně informovat poplatníka.

Řešení přeplatků a nedoplatků (§ 38d ZDP)  
u srážkové daně

Pokud byla poplatníkovi sražena vyšší srážková daň, vrátí plátce daně rozdíl do tří let od konce lhůty pro podání Vyúčtování. 
Plátce nejdříve vrátí rozdíl na dani a teprve poté může podat Dodatečné vyúčtování a kompenzovat nejbližší odvod daně 
správci daně. Jinak se vrátí rozdíl na základě řádného nebo dodatečného daňového přiznání podaného poplatníkem.

Pokud byla poplatníkovi sražena nižší srážková daň, může plátce rozdíl rovněž srazit ze mzdy do dvou let od konce lhůty 
pro podání Vyúčtování. O dodatečně vybraný nedoplatek zvýší plátce daně nejbližší odvod daně správci daně.

1

2

Řešení přeplatků a nedoplatků  
u daně ze závislé činnosti
Autor: Ing. Milan Lošťák

25. 8. 2020

Řešení přeplatků a nedoplatků u daně ze závislé činnosti
Ing. Milan Lošťák

https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-mzdovou-problematikou-2020-128-b.html
https://www.codexisuno.cz/9Iv
https://www.codexisuno.cz/9It
https://www.codexisuno.cz/9It
https://www.codexisuno.cz/9Iu
https://www.codexisuno.cz/9Iw
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MZDOVÝ SPECIALISTA
 2020 od 

ONLINE

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2020  |  PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI   
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ  |  MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO  
KAŽDODENNÍ PRAXE  |  KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY 

OKAMŽITĚ KE ZHLÉDNUTÍ

KDEKOLIV / KDYKOLIV

• výukové materiály součástí
• MP3 (můžete poslouchat kdekoliv)

• video (můžete zastavovat, můžete 
se vracet zpět)

88
hodin výuky

11
dnů

6
špičkových lektorů

ukázka

 1. DEN   –  Mgr. Zdeněk Schmied – Novela zákoníku práce
 2. DEN  –  Ing. Olga Krchovová – Odměňování
 3. DEN   – Ing. Olga Krchovová - Odměňování
 4. DEN   –  Ing. Olga Krchovová – Zdravotní pojištění
 5. DEN   –  Ing. Milan Lošťák – Daň z příjmů ze závislé činnosti
 6. DEN   –  Ing. Olga Krchovová – Praktické příklady
 7. DEN   – Ing. Olga Krchovová – Sociální pojištění 
 8. DEN   – Ing. Pěva Čouková – Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN   –  Ing. Renka Klímová – Exekuce včetně novinek 2020
 10. DEN   –  Ing. Olga Krchovová –  Mzdové výpočty, procvičování  

v praxi, souvislý příklad
 11. DEN   – Ing. Tomáš Stejskal – Důchodové pojištění

Zdenka, mzdová účetní s praxí 9 let

„Nejsem časově vázaná, kdy si to pustím 
– pouštím i v mobilu, když uklízím nebo 

žehlím nebo jedu vlakem. Využívám čas.“

Mája, studentka maturitního ročníku

https://mzdovy-specialista.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bVSFyZjLL6g&feature=youtu.be
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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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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.

Záznam na věky pro členy GOLD Účetního Portálu.

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

Ochutnávka z novely zákoníku práce – dovolená, náhrady 
nově, průměrné výdělky nově, zaručená mzda

Ing. Olga Krchovová
Ing. Pěva Čouková

začínáme 17. 9. 2020 v 19 hodin

V den konání ZDARMA
WEBINÁŘ

PŘIPRAVUJEME

1 h 36 min

Problematika dětí ze všech pohledů

Ing. Milan Lošťák
Ing. Pěva Čouková

2. 7. 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-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-problematika-deti-ze-vsech-pohledu-02-07-2020-19-00-187-V.html

