
 
 

 

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 16. června 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 170621, nejpozději do 16. června 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 

Mzdové aktuality k 17. 6. 2021 

(zpřesnění informací z oblasti mezd pro rok 2021 v praktických příkladech) 
 

Obsah: 

Aktuální stav ve mzdové legislativě ke konci 1. pololetí 2021. První zkušenosti s významnými změnami  

v roce 2021. 

Určeno: 

Všem mzdovým účetním, personalistům ostatním zájemcům o získání aktuálních informací z oblasti mezd  

v době končící koronavirové krize. 

 

• Náhrada mzdy za prvních 14 dnů karantény a izolace zaměstnance, výpočet mimořádného příspěvku  

v karanténě 

• Novela Zákona o zaměstnanosti (kurzarbeit), návaznost na antivirové programy 

• Mimořádné ošetřovné do 30. 6. 2021  

• Testování ve firmách 

• Dovolená po novele zákoníku práce, první zkušenosti a jednoduché výpočty 

• Stravenkový paušál a jeho uplatnění nejen při rozdílném nastavení pracovní doby 

• Praktické příklady na problematické mzdové výpočty 

• Aktuality ke dni konání semináře 

• Dotazy a diskuse 
 

Přednáší: Ing. Olga Krchovová, O.K. SPEKT, s.r.o. Brno. 

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 v 9 h v jazykové škole Quatro Trutnov (budova Komerční 

banky). 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 17. června 2021 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

