
 
 

 

oblast Trutnov 
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406 
POZOR! Jsme plátci DPH.                                IČ: 431257, DIČ: CZ00431257 

AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO 
 

info: www.ajaktn.cz            rezervace: ajaktn@seznam.cz 
 

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit 
i více účastníků, nejdéle do 6. ledna 2021. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH 
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků, 
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní 
symbol 070121, nejpozději do 6. ledna 2021. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti 
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka. 

POZOR! Jsme plátci DPH. 

Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky. 
 
         Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 
        MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov 

Co musí znát mzdová účetní v r. 2021 aneb veškeré informace od A do Z 
Změny v pracovněprávní oblasti – Nové překážky v práci z důvodu veřejného zájmu (§ 203a ZP) – dovolená v hodinách. 

Základem pro správný výpočet dovolené je harmonogram směn a vyrovnávací období !!!!!! 

Příklady na výpočet skutečného nároku na dovolenou  

Stanovení nároku na dovolenou – předpokládaný nárok (očekávaný nárok) – změna úvazku a nárok na dovolenou – krácení dovolené 

z důvodu absence – převod zůstatku dovolené – zůstatek dovolené z roku 2020 ve dnech – náhrada mzdy za dovolenou – překážky 

v práci započítávané jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou –limitní kumulativní překážky v práci  

Minimální mzda a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021 

– vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd. 

 

Oblast daní 

Zákon č. 386/2020 Sb. – účinnost od 1.1.2021 – důležité přechodné ustanovení 

Návrh změn v zákoně o daních z příjmů – odstranění brutace – zrušení horní hranice daňového bonusu 5 025 Kč měsíčně a 60 300 Kč 

ročně – zvýšení základní slevy na poplatníka? – stravovací paušál – paušální daň pro OSVČ 

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení   

– průměrná mzda pro účely důchodového pojištění – rozhodný příjem pro vznik účasti na NP – 3 500 Kč  

– nové redukční hranice pro rok 2021 – maximální vyměřovací základ v roce 2021 – další parametrické změny – dobrovolná účast 

na důchodovém pojištění   

Změny ve zdravotním pojištění – minimální pojistné u OSVČ hlavní – Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2021 

a podmínky pro uplatnění – minimální vyměřovací základ – odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu   

Změny v oblasti srážek ze mzdy – nezabavitelná částka v roce 2021 – mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení – zákon 

č. 191/2020 Sb. – daňový bonus je od 24.4.2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky, – odstupné a exekuce 

Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti -4% podíl osob se zdravotním postižením 

Pracovně lékařské prohlídky v době nouzového stavu a po jeho ukončení  

Krizové ošetřovné v době podzimního nouzového stavu 

Dotazy v průběhu semináře prostřednictvím chatu 

 

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha. 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 7.ledna 2021 v 9,30h v Národním domě Trutnov. 

V případě, že nebude možná dle aktuální situace forma prezenční, bude školení probíhat formou webináře 

online. 

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 7. ledna 2021 
 

PODNIK, firma: ........................................................................................................................................ 
 
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek 
 
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................              razítko, podpis 

mailto:ajaktn@seznam.cz

