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ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,

BLACK FRIDAY…

Proč vlastně máme na Účetním Portálu Black Friday?

Určitě to není z mojí hlavy. 

Vůbec by mě to nenapadlo. I když myšlenka přiblížit naše produkty více lidem, kteří na naši cenu 
nemohou dosáhnout, je mi blízká.

Otázka je, co je objektivní „nemohou dosáhnout“?

Někdo má malou firmičku a do vzdělávání investuje… někdo je z velké firmy a neinvestuje. Možná mají 
vlastní středisko vzdělávání.

V loňském roce jsem se inspirovala dvěma muži. Synem Jirkou, který vypracoval strategii a Pavlem 
Říhou, který mě loni inspiroval, abych poslala 3x více e-mailů, než jsem chtěla.

Jak se mi to nelíbilo… tolik rozesílek. 

Pavel ale říkal, že doba je uspěchaná, že lidé přehlédnou, nevidí… a ti, co naše produkty mají rádi, to 
zvládnou. 

Vzhledem k tomu, že naše situace byla loni finančně velmi dramatická, vsadila jsem na tuto kartu.

Nechce se mi věřit, že se jednou bude naše historie počítat do Black Friday 2020 a od Black Friday 2020.

V každém případě musím uznat, že situace, kdy je něco levnější než obvykle, navíc omezený čas, 
funguje. Obchodně je to úplně jasné…

Máme pocit, že nám něco uteče, že to nestihneme…

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ NÁS LETOS NA BLACK FRIDAY PODPOŘILI A UPŘÍMNĚ VÁM BLAHOPŘEJI K INVESTICI 
DO VZDĚLÁVÁNÍ.

Krásný vstup do Adventu 2021.

S vděčností

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

Současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí.…
» Nevzdáváme se

https://www.pevacoukova.cz/
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Dotaz – tuzemské cestovní náhrady vyplácené v cizí měně

Autor: JUDr. Marie Salačová    9. 11. 2021
strana 18

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Za zkušenosti musíme v životě platit. Máme-li štěstí, dostaneme slevu.“

Oskar Kokoschka

Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit) nahradí  
v případě mimořádných událostí od července 2021  
oblíbené antivirové programy

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    24. 6. 2021

Informativní důchodová aplikace (IDA)

Autor: ing. Tomáš Stejskal     4. 11. 2021

strany 5–6

audio zde

Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit) nahradí  
v případě mimořádných událostí od července 2021  
oblíbené antivirové programy

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    24. 6. 2021

Dovolená a její převedení do roku 2022

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    21. 11. 2021
strany 13–16

Dotaz – náhrada za používání vlastního vozidla

Autor: JUDr. Marie Salačová    21. 11. 2021
strana 17

Příspěvek v době částečné práce (kurzarbeit) nahradí  
v případě mimořádných událostí od července 2021  
oblíbené antivirové programy

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    24. 6. 2021

Pracovněprávní předpisy pro mzdovou účetní v roce 2022

Autor: JUDr. Ladislav Jouza    13. 11. 2021
strany 7–12

Články

https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1952&kod=1636031460
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Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod
Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat 
téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení 
žádat. Podrobnosti naleznete v příloze.

Již známe výši minimální mzdy od 1. 1. 2021 – bude to 16 200 Kč
Dne 8. 11. 2021 jsme informovali, že vláda v pátek 5. 11. 2021 schválila zvýšení minimální mzdy o 1 000 korun na 16 200 
korun, dnes tuto informaci doplňujeme o nařízení vlády, které vyšlo ve Sbírce listin a zároveň upozorňujeme na nejnižší 
úrovně zaručené mzdy, které jsou tímto oproti roku 2020 také zvýšeny.

Vláda schválila návrh na opětovné zavedení krizového ošetřovného
Vláda odsouhlasila návrh na zavedení krizového ošetřovného. Rodiče, kteří budou doma se svými dětmi, budou mít nárok 
na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude 
navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se 
bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné. Návrh nyní zamíří k projednání v parlamentu.

„Izolačka“ se vrací
Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí, Jany Maláčové, na opětovné zavedení mimořádného příspěvku 
zaměstnanci při nařízené karanténě, tedy tzv. izolačku. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na 
náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních 
dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, 
příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022. Návrh musí ještě schválit parlament a podepsat 
prezident republiky. Pak by bylo možné vyplácet podporu i zpětně od začátku listopadu.  

Vláda: Platové tarify ve státní sféře se od ledna zvýší o jeden tisíc korun, 
výjimkou je zdravotnictví a školství

Platové tarify většiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců se od ledna příštího roku zvýší 
plošně o 1 000 korun, v průměru o 400 korun pak vzrostou prostředky určené na mimotarifní složky. Jinak to ale bude 
například u učitelů nebo zdravotníků. Rozhodla o tom vláda na svém včerejším zasedání. Více informací najdete v tiskové 
zprávě v příloze.

Komu náleží vdovský či vdovecký důchod a za jakých podmínek? Česká 
správa sociálního zabezpečení vyvrací nejčastější omyly

Ztráta manžela či manželky je velmi obtížná a stresující životní situace. Zákon o důchodovém pojištění na tyto okolnosti 
myslí a stanovuje podmínky, za kterých má člověk nárok na vdovský či vdovecký důchod. Kolem těchto tzv. pozůstalostních 
důchodů však panuje mnoho omylů. V příloze najdete ty nejčastější.

Klienti VZP budou mít možnost zapojit se do oddlužení v rámci 
„Milostivého léta“

VZP ČR obdržela 8. 11. 2021 stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR, které podporuje postup v souladu se záměry zákona 
č. 286/2021 Sb. zprostředkující akt tzv. Milostivého léta. Klienti VZP tedy budou mít možnost zapojit se do oddlužení.

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

25. 11. 2021

22. 11. 2021

12. 11. 2021

12. 11. 2021

10. 11. 2021

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Každý den pro Vás vybíráme aktuality

26. 11. 2021

22. 11. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/duchody-v-pristim-roce-porostou-zjistete-jak-se-vam-zvysi-duchod-6434-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/jiz-zname-vysi-minimalni-mzdy-od-1-1-2021-bude-to-16-200-kc-6432-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-schvalila-navrh-na-opetovne-zavedeni-krizoveho-osetrovneho-6422-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/izolacka-se-vraci-6421-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-platove-tarify-ve-statni-sfere-se-od-ledna-zvysi-o-jeden-tisic-korun-vyjimkou-je-zdravotnictvi-a-skolstvi-6400-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/vlada-platove-tarify-ve-statni-sfere-se-od-ledna-zvysi-o-jeden-tisic-korun-vyjimkou-je-zdravotnictvi-a-skolstvi-6400-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/komu-nalezi-vdovsky-ci-vdovecky-duchod-a-za-jakych-podminek-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-vyvraci-nejcastejsi-omyly-6399-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/komu-nalezi-vdovsky-ci-vdovecky-duchod-a-za-jakych-podminek-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-vyvraci-nejcastejsi-omyly-6399-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/klienti-vzp-budou-mit-moznost-zapojit-se-do-oddluzeni-v-ramci-milostiveho-leta-6396-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/klienti-vzp-budou-mit-moznost-zapojit-se-do-oddluzeni-v-ramci-milostiveho-leta-6396-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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ing. Tomáš Stejskal

4. 11. 2021Informativní důchodová  
aplikace (IDA) 
Autor: ing. Tomáš Stejskal

Základní charakteristika – úvod 

Informativní důchodová aplikace (dále také „IDA“) je nová služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále také 
„ČSSZ“), která poskytuje informace ohledně nároku na starobní důchod. Služba IDA obsahuje údaje o potřebné době 
pojištění, datu dosažení důchodového věku i informativní výši starobního důchodu. Ve službě IDA jsou uvedeny doby 
pojištění, tzv. vyloučené doby a vyměřovací základy, které jsou uloženy v evidenci ČSSZ. IDU můžeme považovat za jakousi 
„důchodovou kalkulačku“ téměř pro každého pojištěnce. Hlavním cílem aplikace IDA je zvýšení povědomí aktivních 
pojištěnců o problematice starobního důchodu. Vzhledem k vývoji veřejných financí je velmi důležité, aby se aktivní generace 
nespoléhala v zabezpečení na stáří pouze na stát, resp. na starobní důchod.

Možnosti přihlášení 

Ke službě IDA se lze přihlásit online na ePortálu ČSSZ. Identifikace přihlášením znamená, že konkrétní osobě (pojištěnci) 
budou přístupné konkrétní služby s osobními údaji této osoby. Používání služby IDA je bezpečné, protože se spouští 
v prostředí ePortálu ČSSZ. IDA pracuje s osobními údaji pojištěnců, je tedy přístupná pouze těm pojištěncům, kteří disponují 
tzv. elektronickou identitou. Elektronická identita zaručuje, že v prostředí internetu dojde ke ztotožnění občana bez jeho 
osobní přítomnosti na úřadě. Ztotožnění neprovádí ČSSZ. Využíván je Národní bod pro identifikaci a autentizaci, který 
nabízí několik možností elektronické identifikace. K identifikaci lze využít třeba bankovní identitu, kdy jsou pro přihlášení na 
ePortál použity přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, stejně jako by se pojištěnec přihlašoval ke své bance. Další 
možností elektronické identifikace je přihlášení přes datovou schránku. Zde je však nutno konstatovat, že se musí jednat 
o datovou schránku fyzické osoby (pojištěnce), nelze tedy využít např. datovou schránku zaměstnavatele. Další možností 
identifikace je využití „eObčanky“ (jedná se o občanský průkaz vydaný po 1. 7. 2018, který obsahuje čip a jeho elektronická 
funkcionalita byla aktivována). Pro přihlášení tímto občanským průkazem je zapotřebí čtečka dokladů a instalace příslušného 
softwaru.

Poskytované informace 

IDA poskytne pojištěnci informace o evidenci dob pojištění. Pojištěnci je dále umožněno i vložení vybraných náhradních dob 
pojištění, dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které nemá ČSSZ dosud ve své evidenci. Informace 
doplněné pojištěncem jsou však využity pouze jednorázově a nejsou ukládány do evidence ČSSZ. Záměrem je totiž 
informovat pojištěnce o celkové době pojištění a predikce budoucí výše starobního důchodu. IDA je určena pro všechny 
pojištěnce od dosažení věku 19 let, při získání minimálně 1 roku důchodového pojištění. IDA je tedy určena pro pojištěnce 
v produktivním věku. 

IDA vypočítá důchodový věk s ohledem na pohlaví pojištěnce a v případě ženy i s ohledem na počet vychovaných dětí. 
IDA neuvádí datum možného odchodu do „předčasného“ starobního důchodu, ani datum získání potřebné doby pojištění. 
Pro splnění nároku na starobní důchod je totiž potřeba splnit kumulativně obě podmínky, tj. dosažení důchodového věku 

1

2

3

Jste „pojištěncem v produktivním věku “ a chcete mít přehled o nároku na svůj starobní důchod? Může Vám s tím pomoci 
nová služba ČSSZ – informativní důchodová aplikace (IDA). V článku pana Tomáše Stejskala naleznete o této službě všechny 
základní informace. A chcete-li se dozvědět více, pak Vám doporučujeme záznam webináře z 21. 10. 2021 „IDA – Internetová 
důchodová aplikace ČSSZ, aktuální informace o důchodové problematice“ s panem Tomášem Stejskalem (ucetni-portal.cz/
videa/). Webináře jsou v den konání zdarma pro všechny a záznam mají tzv. „navěky“ k dispozici členové Účetního Portálu 
od balíčku GOLD.
Jana

audio zde

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/informativni-duchodova-aplikace
https://www.ucetni-portal.cz/download_audio.php?id=1952&kod=1636031460
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a získání potřebné doby pojištění. Údaj o počtu vychovaných dětí ČSSZ většinou ve své evidenci nemá. Typickou chybějící 
dobou pojištění bývá doba učení či studia na střední nebo vysoké škole a u mužů doba vojenské, případně civilní služby. 
Informaci o počtu vychovaných dětí vyplňují pouze ženy (přednastavená hodnota je 0). Údaj o počtu dětí je podstatný pro 
určení důchodového věku ženy a rovněž pro hodnocení doby péče o dítě do 4 let věku jako doby důchodového pojištění. 

Doba studia před rokem 2010 se většinou považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Za tuto dobu sice není nikým placeno 
sociální pojištění, ale tato doba se hodnotí pro nárok na starobní důchod i při jeho výpočtu. Rozhodující ovšem je, v jakém 
období studium probíhalo. Podle současné právní úpravy studium po 31. 12. 2009 není hodnoceno jako náhradní doba 
pojištění. Ani studium před rokem 2010 však není hodnoceno vždy v plném rozsahu, po 18. roce věku pojištěnce se totiž 
hodnotí jako náhradní doba pojištění maximálně 6 let studia.

V ideálním případě jsou v evidenci ČSSZ všechny údaje o dobách zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti pojištěnce. 
Pokud údaje z posledního roku chybí, služba IDA umožní pojištěnci si tyto údaje vložit, a to údaje o posledních 2 letech 
pojištění. Doby pojištění mají vliv na splnění podmínky nároku na starobní důchod a jeho výši, je třeba si tedy doby pojištění 
týkající se posledních 2 let do služby IDA samostatně vložit, aby byl odhad výše starobního důchodu co nejpřesnější. Ostatní 
doby pojištění však není možné vkládat. Pokud nejsou některé další doby pojištění obsaženy ve službě IDA (nejsou tedy 
v evidenci ČSSZ), je třeba se obrátit (v ideálním případě) na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení pro 
poskytnutí konzultace ohledně možnosti doložení a prokázání chybějící doby pojištění.

Informativní výpočet starobního důchodu 

Výpočet odhadu starobního důchodu je proveden v aktuálním roce použití služby IDA podle parametrů výpočtu důchodu 
v tomto roce. Při výpočtu se kalkuluje s předpokladem, že až do dosažení důchodového věku bude pojištěnec pracovat 
(případně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost). Výpočet nezohledňuje budoucí výdělky ani vyloučené doby. Pokud 
bude pojištěnec využívat službu IDA pravidelně každý rok, bude se měnit i hodnota výpočtu výše starobního důchodu, 
a to právě s ohledem na výdělky a parametry výpočtu důchodu v daném roce. Vzhledem k legislativnímu vývoji v oblasti 
důchodového pojištění lze nicméně ve většině případů předpokládat, že odhadovaná výše starobního důchodu bude 
minimální, kterou by měl pojištěnec v budoucnu pobírat. 

Služba IDA pracuje vždy s aktuálními parametry pro výpočet starobního důchodu pro aktuální kalendářní rok. Odhad výše 
důchodu je proveden způsobem, že tzv. výpočtový základ (tedy částka odvíjející se od dosahovaných příjmů) vychází z údajů 
obsažených v evidenci ČSSZ, případně doplněných pojištěncem za poslední 2 roky zaměstnání či samostatné výdělečné 
činnosti. U těchto podkladů se počítá s dobou pojištění i s dosahovanými výdělky (vyměřovacími základy) a vyloučenou 
dobou. K celkové době pojištění získané pojištěncem k datu použití služby se přičtou roky, které pojištěnci zbývají do dosažení 
důchodového věku. Výsledkem je pak částka důchodu ve výši, jako by všechny podmínky pro nárok na důchod pojištěnec 
splnil ke dni použití služby IDA. U tzv. dopočtené doby (doba do dosažení důchodového věku) se vychází z předpokladu, že 
se jedná o dobu pojištění.

Služba IDA tedy slouží pojištěncům jako nová pomůcka pro získání základního přehledu o nároku na starobní důchod. 
Případné další potřebné informace či odpovědi na dotazy získají pojištěnci na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení.

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK? 
A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ, CHTĚJÍ ČLÁNKY K DŮCHODOVÉMU POJIŠTĚNÍ

 Příklady vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění | Ing. Tomáš Stejskal | 27. 4. 2021
 Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění | Ing. Tomáš Stejskal | 22. 4. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ, MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).
  Webinář: IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, aktuální informace o důchodové problematice s 

Tomášem Stejskalem | webinářem provází Pěva Čouková | 21. 10. 2021

4

QR kódem jsou 
označeny produkty, 

které lze koupit

PRO ČLENY OD BALÍČKU SILVER

PRO ČLENY OD BALÍČKU GOLD

Informativní důchodová aplikace (IDA) 
ing. Tomáš Stejskal

https://www.ucetni-portal.cz/priklady-vyplnovani-evidencnich-listu-duchodoveho-pojisteni-1868-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/vedeni-a-predkladani-evidencnich-listu-duchodoveho-pojisteni-1860-c.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/19/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/17/
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Mzdový měsíčník č. 11/2021 internetového portálu www.ucetni-portal.cz 

ONLINE / 5. ROČNÍK

VEŠKERÉ NOVINKY VE MZDÁCH 2021. PRAKTICKÉ RADY, TIPY A SOUVISLOSTI.  
VŠE SE ZDROJI V ZÁKONĚ. MZDY UCELENĚ V JEDNOM KURZU – OPORA DO KAŽDODENNÍ 

PRAXE. KOMPLETNÍ PŘÍKLADY A POSTUPY.

 1. DEN   Mgr. Zdeněk Schmied - Pracovní právo pro mzdové účetní - zákoník práce
 2. DEN  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 3. DEN  ing. Olga Krchovová - Odměňování vč. osob zdr. postižených
 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, nemocenské pojištění
 8. DEN  ing. Olga Krchovová - Příklady na výpočet dovolené
   ing. Pěva Čouková - Cestovní náhrady, mzdové benefity
 9. DEN  ing. Renka Klímová - Exekuce - příprava na budoucí povolání, složitosti z mezd
 10. DEN  ing. Olga Krchovová - Mzdové výpočty, procvičování v praxi, souvislý příklad
 11. DEN  ing. Tomáš Stejskal - Důchodové pojištění, evidenční listy

ZÁZNAM Z 8. 4. 2021 - 7. 5. 2021

88
hodin výuky celkem

11
dnů

6
špičkových lektorů

30 % sleva pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLD

ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/

•  VIDEOZÁZNAM TZV.  „NAVŽDY“

•  MOŽNO ZASTAVOVAT, MOŽNO SE VRACET ZPĚT  

•  VÝUKOVÉ MATERIÁLY SOUČÁSTÍ 

IHNED K DISPOZICI

https://www.ucetni-portal.cz/mzdovy-specialista/
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IDA – Internetová důchodová aplikace ČSSZ, aktuální 
informace o důchodové problematice

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

21. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 37 min

WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU
www.ucetni-portal.cz/videa/eshop  

MZDOVÝ MĚSÍČNÍK ÚČETNÍHO PORTÁLU www.ucetni-portal.cz | Číslo 11/2021
Vydáno: 30. 11. 2021 v Bohuňovicích 
Vydavatel: Účetní Portál a.s., V Drahách 39, 783 14 Bohuňovice | infolinka: +420 730 585 423 | IČ 053 14 674

Mzdové aktuality na podzim s Olgou Krchovovou 

Olga Krchovová
Pěva Čouková

26. 10. 2021

WEBINÁŘ

1 h 27 min

Evidenční listy s Tomášem Stejskalem

Tomáš Stejskal
Pěva Čouková

6. 5. 2021

WEBINÁŘ

1 h 25 min

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.

Webinář: Aktuality z oblasti závislé činnosti

Olga Krchovová
Pěva Čouková

4. 11. 2021

WEBINÁŘ

1 h 35 min

Víte, že webinářů máme již 211 ks?

https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ida-internetova-duchodova-aplikace-cssz-aktualni-informace-o-duchodove-problematice-21-10-2021-19-00-229-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-mzdove-aktuality-na-podzim-s-olgou-krchovovou-utery-26-10-2021-19-00-234-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-evidencni-listy-s-tomasem-stejskalem-ctvrtek-06-05-2021-19-00-223-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-aktuality-z-oblasti-zavisle-cinnosti-4-11-2021-19-00-235-V.html

