
 
 

 

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 17. 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 180121, nejpozději do 17. 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 

Roční zúčtování za rok 2020 

Náročným úkolem na mzdovém úseku je porovnání měsíčně zdaňovaných mezd s roční daňovou povinností. Obsahem 

semináře k této problematice proto bude: 

➢ kdo a za jakých podmínek je povinen podat za rok 2020 daňové přiznání 

➢ podmínky, za kterých může zaměstnanec žádat o roční zúčtování 

➢ solidární zvýšení daně, uplatněné v průběhu roku  

➢ mzdy, zdaněné v průběhu roku srážkovou daní a následně podepsané prohlášení 

➢ podklady, které musí zaměstnanec pro účely ročního zúčtování doložit, u kterého zaměstnavatele a v jakém 

termínu 

➢ které příjmy se do ročního zúčtování zahrnují 

➢ uplatnění nezdanitelných položek a jejich doložení (dary, úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, penzijní 

a životní pojištění, příspěvky odborové organizaci, úhrady za zkoušky) 

➢ úpravy, související se životním pojištěním 

➢ stanovení roční daňové povinnosti 

➢  uplatnění daňových slev (na zaměstnance, druhého z manželů, invalidní slevy, studentské odpočty, platby 

předškolním zařízením, pravidla pro dokládání a uplatňování slev) 

➢ posuzování vyživovaných dětí z hlediska společné domácnosti, věkového hlediska, soustavné přípravy na 

budoucí povolání a právního vztahu k zaměstnanci 

➢ podmínky pro uplatnění slev na vyživované děti (slevy a daňové bonusy, dokládání) 

➢ výpočet přeplatků a zásady jejich vypořádání se zaměstnanci a finančním úřadem) 

➢ opravy chybně sražených záloh a daňových bonusů 

➢ výkazy za rok 2020, jejich předkládání 

Novelizovaná ustanovení u závislé činnosti od roku 2021 

Další schválené změny u daně z příjmů od roku 2021 

 

Přednáší: Ing. Jan Vorlíček, Hradec Králové.  
Seminář se uskuteční v pondělí 18. ledna 2021 v 9 hodin v Quatro škole 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 18. ledna 2021 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

