
 
 

 

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 7. června 2020. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1300,- Kč bez DPH 
+ 273,- Kč DPH, celkem 1573,- 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 080620, nejpozději do 7. června 2020. 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 

Průřez mzdovou problematikou a  nové situace v době nouzového stavu 

I. Mzdová problematika 

• kdy se jedná o práci přesčas a jaké jsou limity práce přesčas 

• práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, je-li mzda sjednána včetně práce přesčas 

• vliv na výpočet průměrného výdělku 

• náhradní volno za práci přesčas 

• mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a konstrukce takové mzdy, její výhody a nevýhody 

• mimořádná směna a její vliv na úhradu cestovních náhrad 

Svátek  

• zaměstnanec jde do práce v den svátku – nerovnoměrně rozvržená a rovnoměrně rozvržená pracovní doba 

• zaměstnanec nejde do práce v den svátku – rovnoměrně rozvržená pracovní doba 

• náhradní volno za svátek 

• práce přesčas v den svátku 

• práce přesčas v den svátku, který připadl na sobotu či neděli 

Dovolená a její určení  

• krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, přeplatky na dovolené a srážky bez souhlasu zaměstnance 

• přeplatek na dovolené a jeho řešení 

Správný postup při výpočtu průměrného výdělku a jeho použití 

II. Nouzový stav 

Dočasná pracovní neschopnost 

Karanténa 

Ošetřovné u zaměstnance 

„Ošetřovné u OSVČ“ 

Antivirus – varianta A, varianta B 

Kompenzační bonus 

Posečkání odvodu daně do 30.9.2020 

Srážky ze mzdy – zákon č. 191/2020 (trvalé změny - daňový bonus, odstupné a další ) 

Dotazy posluchačů  

 

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha. 

Seminář se uskuteční v pondělí dne 8. června 2020 v 9,30 hodin v Národním domě Trutnov. 

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 8. června 2020 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

