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MĚSÍČNÍK

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE
VÍCE UVNITŘ

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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Krásný den milé kolegyně, vážení kolegové,

konečně se scházíme. První oficiální setkání na KDP ČR i na KA ČR, kdy se setkáváme s kolegy, 
kamarády. Konečně se dá v Praze sednout po jednání do nějaké restaurace, teď spíše na venkovní 
terasu. Hledala jsem moji oblíbenou restauraci „Pavlína” kousek od Senovážného náměstí… marně. 
Není tam, nepřežili tuto krizi. Vím, je tam jiná, ale ta byla moje oblíbená. Úžasná jídla, zákusky, 
atmosféra. Vím, že život je změna. Počítám s tím, ale přece asi jen v hlavě. Moje srdce čeká, že to 
bude jako dřív, možná pocit bezpečí, sounáležitosti i k místům.

Dnešní Sekce účetnictví KDP ČR byla úžasná, představení návrhu zákona o účetnictví zástupci MF ČR 
bylo příjemnou třešničkou na dortu. Velmi přátelská atmosféra, kde si nikdo na nic nehrál. Díky všem 
zúčastněným kolegům…

Jestli se vrátí prezenční setkání jako dříve? Myslím si, že ne. Je to obrovská výhoda a šetří to velmi 
čas, myslím setkání online. Co napsat, doba je prostě zrychlená. Na KA ČR je naplánováno každé třetí 
setkání výboru offline – prezenčně. 

Časy se mění.

Jak to máte Vy s klienty? 
Vrátili jste se do “starých časů”, nebo jen částečně?

Budu ráda, když nasdílíte.

Zdravím všechny příznivce veřejného sektoru, který mě stále velmi baví.

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 ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

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

ÚVODNÍ SLOVO

https://www.pevacoukova.cz/
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strany 11–15
Odvolání z vedoucího místa ve veřejné správě
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

16. 6. 2021

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Citát:

„Všichni lidé, kteří dosáhli velkých věcí, měli velký cíl a soustředili se na něj. A byl to takový cíl, který 
některým lidem v určitou chvíli přišel nedosažitelný.“

Orison Swett Marden

Články

strany 18–20
Příplatky k platu ve veřejných službách a správě – 1. část
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

8. 7. 2021

strany 21–23
Příplatky k platu ve veřejných službách a správě – 2. část
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

21. 7. 2021

strany 16–17
Jaké jsou rozdíly mezi sociálním fondem a FKSP?
Autor: ing. Monika Holušová

18. 8. 2021

strany 5–10
Úhrada požadovaná za poskytnutí informací  
pohledem nejnovější judikatury
Autor: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

4. 9. 2021
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KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Studijní příručka Práva a odpovědnost zastupitelů při nakládání s majetkem obce

Dnes v našich aktualitách přinášíme studijní příručky, které byly součástí e-learningového kurzu a byly zpracovány v projektu 
„Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele“.

Studijní příručka Rozpočtové hospodaření a majetek obcí

V této dnešní aktualitě doplníme včera publikované příručky o další, neméně důležitou. Opět byla zpracována v projektu 
„Vzdělávání v oblasti finančního řízení na obcích pro volené zastupitele“.

Metodická pomůcka – Místní poplatky za komunální odpad

Ministerstvo financí zveřejnilo metodickou pomůcku k místním poplatkům za komunální odpad.

Kraje mohou žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který pomůže 
podnikatelům i obyvatelům venkova

I tentokrát navazujeme na naši dřívější aktualitu, tentokrát ze dne 12. 7. 2021, kde jsme informovali o novém dodačním 
titulu Obchůdek 2021+. Od 4. srpna až do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, který 
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 
obyvatel, resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční 
podporu na provoz až 100 000 Kč.

Jak vést projekty spolufinancované z fondů EU a vyhnout se chybám? Nové 
podcasty přinášejí tipy a informace usnadňující jejich realizaci

Pět nových dílů podcastů ze série Evropské fondy v období 2021–2027 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj pro zájemce 
o evropské dotace. Nové epizody jsou zaměřeny prakticky. Nabízejí posluchačům užitečné informace a rady, jak úspěšně vést 
projekt spolufinancovaný z fondů EU, jak se vyhnout chybám, které by mohly vést ke zkrácení dotace, nebo jak se projekty 
hodnotí.

Nová databáze zpřístupní a zpřehlední sociální práci v Česku

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v rámci projektu Profíci II databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách. Ta zpřístupní a zpřehlední informace o dostupnosti konkrétní odborné pomoci, což ocení jak spolupracující 
profesionálové, tak ti, kteří odbornou pomoc potřebují.

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

23. 8. 2021

24. 8. 2021

9. 8. 2021

24. 8. 2021

12. 8. 2021

29. 7. 2021

https://www.ucetni-portal.cz/studijni-prirucka-prava-a-odpovednost-zastupitelu-pri-nakladani-s-majetkem-obce-6204-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/studijni-prirucka-rozpoctove-hospodareni-a-majetek-obci-6207-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/metodicka-pomucka-mistni-poplatky-za-komunalni-odpad-6157-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kraje-mohou-zadat-o-podporu-z-programu-obchudek-2021-ktery-pomuze-podnikatelum-i-obyvatelum-venkova-6173-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/kraje-mohou-zadat-o-podporu-z-programu-obchudek-2021-ktery-pomuze-podnikatelum-i-obyvatelum-venkova-6173-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/jak-vest-projekty-spolufinancovane-z-fondu-eu-a-vyhnout-se-chybam-nove-podcasty-prinaseji-tipy-a-informace-usnadnujici-jejich-realizaci-6208-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/jak-vest-projekty-spolufinancovane-z-fondu-eu-a-vyhnout-se-chybam-nove-podcasty-prinaseji-tipy-a-informace-usnadnujici-jejich-realizaci-6208-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nova-databaze-zpristupni-a-zprehledni-socialni-praci-v-cesku-6182-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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SPECIALISTA PRO 
VEŘEJNOU SPRÁVU

ONLINE / 10 DNŮ 

ÚČTUJETE NA OBCI? TAK TOHLE JE OPRAVDU TŘEBA MÍT! 
NAPROSTO JEDINEČNÝ ONLINE SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU!

Proč?

 1  Tápete? Teď už nebudete!

 2  Jste si opravdu jistí? S námi v zádech budete vždy! GARANTUJEME!

 3  Komplexní vzdělávání krok za krokem, které pochopí každý! Jinak vracíme peníze!

LEKTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s.®
zakladatelka a   Účetního Portálu®

DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

www.specialista-verejnasprava.cz

IHNED K DISPOZICI

Akreditováno MV ČR jako e-learning. Záznam programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020

#závěrečný účet   #účtování   #účetní závěrka   #rozpočet    
#přiznání k dani z příjmů právnických osob   #kontroly účetnictví    

#vnitřní směrnice   #FIN 2-12 M   #transfery   #inventarizace   #majetek
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se týká požadovaná informace, nebo b) nepřiměřenou zátěž povinného subjektu, a to zpravidla v souvislosti s předcházejícím 
postupem povinného subjektu vůči žadateli nebo se vztahem s osobou uvedenou v písmenu a)“]. Stejně tak v souladu 
s  dosavadní judikaturou navrhuje upravit jako možný důvod odmítnutí žádosti tzv. neexistující informaci, tj. že povinný 
subjekt požadovanou informaci nemá a nemá zákonnou povinnost ji mít. 

Druhým opatřením má být zavedení zálohy na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. 
Jak uvádí důvodová zpráva, „měly by se tím eliminovat případy, kdy žadatelé bez rozmyslu nebo naopak ve snaze zatížit povinný 
subjekt požadují vyhledávání objemného množství různorodých informací, a po jejich vyhledání (a tudíž po vynaložení příslušných 
prostředků na straně povinného subjektu) úhradu nákladů odmítnou provést“.

Již s ohledem na blížící se konec volebního období Poslanecké sněmovny je osud navrhovaných změn velmi nejistý.

NOVINKA

AUTOR
Pěva Čouková

auditorka
daňová poradkyně

členka sekce neziskových osob KDP ČR ®
majitelka účetní a daňové 

kanceláře Oswald a.s. ®
zakladatelka a   Účetního Portálu ®

DAŇAŘ ROKU  v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

JEDINEČNÉ 
KNIHY PRO 
VEŘEJNOU 

SPRÁVU 
+ E-BOOK

JEŠTĚ NENÍ NA VAŠEM STOLE?
JE TŘEBA JI TAM MÍT…

Vyřešené příklady pro příspěvkové organizace revidovala expertka na 
veřejnou správu ing. Simona Pacáková.

60 příkladů - OBCE - včetně rozpočtové skladby

51 příkladů - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – včetně účtování fondů

P.S. všechny příklady jsou k dispozici  
na Účetním Portálu pro členy – balíček GOLD

Více na www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/

NOVINKA

Reference
uvnitř knih

Úhrada požadovaná za poskytnutí informací pohledem nejnovější judikatury
RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

https://www.ucetni-portal.cz/eshop/
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odvolatelnost. U zaměstnavatelů, kteří jsou uvedeni v § 33 ZP, mohou být odvoláni z vedoucího místa jen zaměstnanci, 
pokud pracují v subjektech uvedených v tomto ustanovení a zastávají vedoucí místa nebo jsou vedoucími příslušných 
organizačních útvarů. Zaměstnanci zastávající vedoucí pracovní místa zejména v podnikatelských subjektech (které např. 
zřídil ÚSC) mohou být odvoláni z těchto míst, pokud mají sjednánu odvolatelnost nebo se tohoto místa vzdali.

Závěr

V personálních vztazích u zaměstnanců územních samosprávných celků se uplatňuje dvojí právní úprava – zákoník 
práce a zákon o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.). To se projevuje i při jmenování a 
odvolání vedoucího úředníka a vedoucího úřadu. Těm vzniká pracovní poměr jedině na základě jmenování do 
funkce, nikoliv pracovní smlouvou. Zákon č. 312/2002 Sb. se uplatní i při odvolání z funkce. Jde o rozdílnou úpravu od 
zákoníku práce. Ostatním zaměstnancům územních samosprávných celků vzniká pracovní poměr pracovní smlouvou. 
Z pracovního místa tedy nemohou být odvoláni.

12

VELMI UŽITEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ROKU 2021
Speciálně pro Vás jsme sestavili tuto skladbu naší 
ŠESTKY ONLINE SEMINÁŘŮ pro veřejný sektor.

DPH pro obce a příspěvkové organizace – základy 
včetně novinek  |  ing. Simona Pacáková

BALÍČEK Č. 6

Účetní a daňová závěrka - komplikované problémy – 
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  |  ing. Simona Pacáková 

Účetní a daňová závěrka - komplikované problémy – 
OBCE, DSO  |  ing. Simona Pacáková

Chyby a omyly u majetku z pohledu účetnictví, daní a DPH 
pro veřejný sektor – 2. část  |  ing. Bc. Lenka Zábojová

Chyby a omyly u majetku z pohledu účetnictví, daní a DPH 
pro veřejný sektor – 1. část  |  ing. Bc. Lenka Zábojová

Účtování dotací ve veřejném sektoru 
ing. Simona Pacáková

Každý den má 6 vyučovacích hodin, se záznamem navždy.
Natočeno v 1. pololetí 2021.

Více na www.ucetni-portal.cz/online-balicky/

IHNED K DISPOZICI

#účetní závěrka obcí   #účetní závěrka příspěvkových organizací   
#DPH veřejného sektoru   #dotace správně   #koeficienty DPH   

#majetek a koeficienty

Odvolání z vedoucího místa ve veřejné správě 
JUDr. Ladislav Jouza

https://www.codexisuno.cz/bfs?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bfo?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bfo?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bfn?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bfn?lang=cs
https://www.codexisuno.cz/bfo?lang=cs
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/1-dph-pro-obce-a-prispevkove-organizace-2020-a-novinky-2021-balicek-c-6-59-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/2-ucetni-a-danova-zaverka-2020-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-balicek-c-6-60-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/3-ucetni-a-danova-zaverka-2020-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-obci-balicek-c-6-61-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/5-dan-z-pridane-hodnoty-v-praxi-balicek-c-6-67-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/4-dlouhodoby-majetek-a-dph-u-verejne-spravy-balicek-c-6-66-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/6-uctovani-dotaci-ve-verejnem-sektoru-balicek-c-6-115-S.html
https://www.ucetni-portal.cz/balicek-c-6-obce-a-prispevkove-organizace-set-6-online-seminaru-55-S.html
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Příplatky k platu ve veřejných  
službách a správě – 1. část
Autor: JUDr. Ladislav Jouza

Úvod 

Plat a příplatky k platu se poskytují zaměstnancům zaměstnavatelů, kteří využívají k odměňování zaměstnanců finanční 
prostředky z veřejných zdrojů. U nich je zájem na přesné a kontrolované úpravě způsobu a rozsahu čerpání těchto 
prostředků. 

Na koho se vztahuje platová úprava 

Jedná se o stát, územní samosprávné celky, státní fondy, za stanovených podmínek o některé příspěvkové organizace, 
školské právnické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem 
obcí, regionální rady regionu soudržnosti.

U příspěvkových organizací se povinnost poskytovat zaměstnancům plat a příspěvky k platu vztahuje jen na ty, jejichž 
náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného 
z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů.

V praxi to znamená, že příspěvková organizace, které je z rozpočtu zřizovatele poskytován příspěvek na provoz, který je 
spolu s úhradami podle zvláštních právních předpisů (např. úhrady poskytované zdravotními pojišťovnami zdravotnickým 
zařízením) vyšší nebo roven nákladům na platy a odměny za pracovní pohotovost, je povinna odměňovat zaměstnance 
platem. V opačném případě zaměstnancům přísluší mzda.

Školská zařízení

Problémy s odměňováním platem jsou u školských zařízení. Platem odměňují svém zaměstnance pouze školské právnické 
osoby, které jsou zřízeny zřizovateli uvedenými v § 109 odstavec 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). 
Je to školská právnická osoba zřízená MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona nebo 
regionální rada regionu soudržnosti.

Příplatek za vedení

Právní úprava příplatků k platům zaměstnanců ve veřejných službách a správě a uvedená v § 124 až § 135 ZP se vztahuje na 
zaměstnavatele uvedené v § 109 odstavec 3 ZP. 

Příplatek za vedení podle § 124 ZP je složkou platu, kterou se oceňuje náročnost řídící práce, neboť ta není oceněna ani 
platovým tarifem, ani žádnou jinou složkou platu. Příplatek za vedení je nároková složka platu vedoucích zaměstnanců. 
Sazby příplatků za vedení jsou ve formě podílu z nejvyššího platového tarifu v platové třídě, nikoliv pevnou částkou.

1

2

3

4

1. část článku pana Ladislava Jouzy nám připomene, na které subjekty se vztahuje platová úprava, a přiblíží nám poskytování 
příplatků za vedení, za noční práci a za práci v sobotu a neděli. 
V druhé části článku, kterou Vám přineseme příště, nás pak čekají například zvláštní a osobní příplatek, příplatek za 
pedagogickou činnost nebo informace k snížení/odejmutí osobního příplatku.

Jana

8. 7. 2021

Příplatky k platu ve veřejných službách a správě – 1. část
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Zaměstnavatelům je dán široký prostor pro ocenění náročnosti řídící práce přímo zákonem. Navíc se zaměstnavatelům 
umožňuje, aby v případě, že používají vícestupňovou soustavu řízení, čtyřstupňovou škálu příplatků za vedení dále členili. 
Tím jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby právní úprava vyhovovala všem zaměstnavatelům bez ohledu na organizační 
strukturu.

Rozsah a předmět činnosti příslušného zaměstnavatele je vymezen zřizovací listinou nebo statutem organizace, anebo 
jako v případě vysokých škol zvláštním zákonem. Organizace zřizované např. obcemi nebo kraji jsou obvykle organizacemi 
s místní působností. Organizace s působností regionální obvykle zřizují krajské úřady, případně vyšší územně správní celky, 
a organizace s celorepublikovou působností ústřední orgány.

Uvedené členění je pouze obecné. V žádném případě neomezuje pravomoc zřizovatele určit působnost organizace, kterou 
zřídil. Stanovená rozpětí poskytují zaměstnavatelům dostatečný prostor pro diferenciaci příplatku podle náročnosti řídící 
práce jednotlivých vedoucích zaměstnanců (např. podle náročnosti agend v útvaru, počtu řízených zaměstnanců apod.).

Náročnost řídící práce není tedy oceněna platovou třídou, ale samostatným příplatkem za vedení. Příplatky za vedení jsou 
odstupňovány tak, aby byla rozlišena náročnost řídící práce vedoucích zaměstnanců podle působnosti (rozsahu 
a předmětu činnosti) zaměstnavatele.

Sazby příplatků za vedení jsou ve formě podílu z nejvyššího platového tarifu v platové třídě, do které je (vedoucí) zaměstnanec 
zařazen. Výše příplatku je: v 1. stupni řízení (vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců) 5 až 30 % 
z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen, ve 2. stupni řízení je 
to 15 až 40 % z platového tarifu, ve 3. stupni řízení je to 20 až 50 % platového tarifu a ve 4. stupni je to 30 až 60 % z platového 
tarifu.

Pověření, nebo zastupování?

U zaměstnavatelů, u nichž jsou zaměstnanci odměňováni platem (tzv. nepodnikatelské subjekty), a to zejména v oblasti 
veřejné správy, se velmi často stává, že zaměstnanec je „pověřen“ řízením zaměstnavatele, např. příspěvkové organizace, do 
určité doby, např. do nástupu „řádného“ vedoucího.

ZP vychází ze zásady „co zákon nezakazuje, to dovoluje“. Z toho je nutno vycházet při řešení problematiky pověření řízením. 
Skutečnost, že ZP problematiku pověření řízením výslovně neupravuje, nemůže být rozhodující.

Pověření řízením se souhlasem pověřovaného zaměstnance provedené jednostranným právním úkonem a právním jednáním 
je třeba považovat za jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance na dobu určitou. V tomto směru také vyznívá 
rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 382/97 ze dne 23. 4. 1997, podle kterého: „Za jmenování do funkce lze považovat 
též takový projev vůle organizace, kterým pracovníka pověřuje určitou funkcí (dočasně či trvale), jestliže je nepochybné, že nejde 
jen o zastupování jiného vedoucího pracovníka (např. v době jeho nepřítomnosti), které vyplývá z vnitřních předpisů organizace 
a které organizace pověřovací listinou jen potvrzuje.“ Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR tak připouští tuto možnost.

Příplatek za noční práci

Noční práce je práce konaná v noční době. Noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. Zaměstnancem pracujícím v noci 
se rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 
24 hodin po sobě jdoucích. 

Při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem: před zařazením na noční práci, 
pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, kdykoliv během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy 
vyvolané výkonem noční práce, pokud o to zaměstnanec požádá. Úhradu poskytnuté zdravotní péče nelze po zaměstnanci 
požadovat.

Zaměstnavatel je dále povinen pravidelně projednávat s příslušným odborovým orgánem otázky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a organizace práce v noci a zajišťovat pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální služby, zejména 
možnost občerstvení. Pracoviště, na kterém se pracuje v noci, je zaměstnavatel povinen vybavit prostředky pro poskytnutí 
první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.
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Pro poskytnutí příplatku ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku se nevyžaduje splnění dalších podmínek a zákon 
také neumožňuje jejich stanovení. Sazba příplatku je stanovena shodně jako u většiny ostatních příplatků z průměrného 
výdělku. Do hrubé mzdy se pro účely zjišťování průměrného výdělku zahrnují všechny složky platu zúčtované zaměstnanci 
k výplatě v rozhodném období.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli podle § 126 ZP příplatek ve výši 25 % průměrného 
hodinového výdělku.

Příplatek za práci v sobotu a v neděli kompenzuje zaměstnanci zásah do osobního života, popř. do života jeho rodiny. 
Poskytuje se proto za kalendářní sobotu a neděli bez ohledu na to, zda jsou tyto dny podle harmonogramu směn současně 
dny jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Příplatek se stanoví pro zaměstnance ve veřejných službách a správě jako nárokový, neboť na rozdíl od zaměstnanců 
v  podnikatelské sféře nelze zákonem stanovenou strukturu platu měnit ani kolektivním vyjednáváním, ani vnitřním 
předpisem.

V některých mimoevropských zemích obvyklé pracovní volno připadá na jiné dny v týdnu, než jsou sobota a neděle. 
Práce v tyto dny v takovém případě představuje pro zaměstnance obdobný zásah do osobního života jako práce v sobotu 
a  v  neděli v České republice, kde připadají dny nepřetržitého odpočinku v týdnu většiny zaměstnanců právě na sobotu 
a  neděli. ZP proto umožňuje zaměstnavatelům, kteří vysílají zaměstnance na práci do těchto zemí, poskytovat 
zaměstnancům k dosažené mzdě příplatek shodný s příplatkem za práci v sobotu a v neděli za práci v těchto dnech 
místo příplatku za práci v sobotu a v neděli.
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Starostové, hlavní účetní...
Seznamte se...
Jsme nadšenci účetnictví a daní a věnujeme se veřejnému sektoru více jak 20 roků. 
Účetní Portál a.s. – ucetni-portal.cz
Chcete být lepší, nejlepší v oboru?
Chcete zkusit něco jiného?
Víte, že neuplatňování DPH v praxi je problém?
Máme pro Vás právě teď tuto mimořádnou nabídku.

MALÁ NABÍDKA »»» KNIHY: TEORIE + PŘÍKLADY
Autor: ing. Pěva Čouková 

Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace 
270 stran | 11 přehledů | 19 pomůcek | s možností stáhnutí e-booku

+
 Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí 
150 stran | 60 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

NEBO

Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace 
182 stran | 51 příkladů | s možností stáhnutí e-booku

(Z příkladů přidáme tu knihu, která odpovídá typu Vaší účetní jednotky.) 

STŘEDNÍ NABÍDKA »»» ONLINE PROGRAM  
   SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Akreditováno MV ČR jako e-learning

Záznam 10denního vzdělávacího programu z 31. 10. 2019 – 13. 2. 2020
Lektor: ing. Pěva Čouková

Program specialisty pro veřejnou správu – e-learning

1 |  Co by Vám nemělo uniknout ze znalosti hmotného a nehmotného majetku pro obce 
a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-251/2020 

2 |   Jak zaúčtovat provozní a investiční transfery u obce a příspěvkové organizace, použití 
fondů z pohledu účetnictví a rozpočtových pravidel | č. akreditace: AK/PV-252/2020

3 |   Zásady nezbytné pro správně vedené účetnictví obce a příspěvkové organizace, zásoby, 
opravné položky a rezervy | č. akreditace: AK/PV-253/2020

4 |   Rozpočet obce a rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, výkaz FIN 2-12 M – chyby 
a omyly z pohledu účetní | č. akreditace: AK/PV-254/2020

5 |  Inventarizace a správná příprava na ni v návaznosti na povinnosti  
obce a příspěvkové organizace | č. akreditace: AK/PV-255/2020

6 |  Vnitropodnikové směrnice pro obce a příspěvkové organizace –  
sestavení, chyby a omyly | č. akreditace: AK/PV-256/2020

7 |  Předkládání FIN 2-12 M a nezbytné kontroly a vazby na účetnictví očima  
auditora | č. akreditace: AK/PV-257/2020

8 | Účetní závěrka, její schvalování a vše nezbytné | č. akreditace: AK/PV-258/2020
9 | Závěrečný účet aneb jak kvalitně jej sestavit | č. akreditace: AK/PV-259/2020
10 |   Daňové přiznání k dani z příjmů pro obce a příspěvkové organizace | č. akreditace:  

AK/PV-260/2020

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#


VELKÁ NABÍDKA »»» 2 X 6 ONLINE SEMINÁŘŮ
Ihned k dispozici | záznam tzv. navěky 
Natočeno v 1. pololetí 2021 | každý seminář v rozsahu 6 vyučovacích hodin

 ONLINE BALÍČEK  č. 1 –  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, 
účetní a dańová závěrka, chyby a omyly u majteku 
z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací

 ing. Simona Pacáková 
 ing. Bc. Lenka  Zábojová 

+

ONLINE BALÍČEK  č. 2 –  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, 
církve a další neziskové organizace od A do Z 

ing. Pavel Lampa

Chcete vědět více? Podívejte se sem.

MAXI NABÍDKA »»» MALÁ + STŘEDNÍ + VELKÁ 
   NABÍDKA JEŠTĚ VÝHODNĚJI
Chcete naplnit zákony a vzdělávat se efektivně?

Tato nabídka zahrnuje:

1.    Knihy 

• Účetnictví pro veřejnou správu – teorie pro obce, DSO a příspěvkové organizace +
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – obce, dobrovolné svazky obcí NEBO 
• Účetnictví – vyřešené příklady 2021 – příspěvkové organizace

2. Online program Specialista pro veřejnou správu

3.  Balíčky online seminářů (2 x 6 online seminářů) 

•  Obce a příspěvkové organizace – DPH včetně novinek, účetní a dańová závěrka, 
chyby a omyly u majteku z pohledu účetnictví, daní a DPH, účtování dotací + 

•  Obce, DSO, příspěvkové organizace, spolky , ústav, církve a další neziskové 
organizace od A do Z

»»  NABÍDKA JE DOČASNÁ – NENECHTE SI UJÍT  ««
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE:

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor

https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
https://www.ucetni-portal.cz/mimoradna-nabidka-verejny-sektor/#
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WEBINÁŘE ÚČETNÍHO PORTÁLU

1 h 12 min

Účetní a daňová závěrka – komplikované 
problémy příspěvkových organizací
ing. Simona Pacáková
Ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

2 h 00 min

Účetní závěrka subjektů  
z veřejného sektoru
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

12. 12. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

1 h 39 min

Zákon o finanční kontrole  
a interní audit ve veřejné sféře
ing. Simona Pacáková
ing. Pěva Čouková

20. 5. 2019

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDVIDEOSEMINÁŘ

1 h 46 min

DPH s paní Olgou v otázkách

ing. Mgr. Olga Hochmannová
ing. Pěva Čouková

1. 4. 2021

Pro členy Účetního Portálu od balíčku GOLDWEBINÁŘ

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/videoseminar-ucetni-a-danova-zaverka-2019-komplikovane-ucetni-a-danove-problemy-prispevkovych-organizaci-natoceno-12-12-2019-146-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-ucetni-zaverka-2019-subjektu-z-verejneho-sektoru-12-12-2019-139-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-za-kon-o-financni-kontrole-a-interni-audit-ve-verejne-sfe-re-b-20-5-2019-119-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/webinar-dph-s-pani-olgou-v-otazkach-ctvrtek-1-4-2021-19-00-217-V.html
https://www.ucetni-portal.cz/videa/

