
 
 

 

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. března 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 180321, nejpozději do 17. března 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 

Průměrný výdělek a jeho použití, denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění, 

náhrada mzdy při DPN,  zdravotní pojištění v příkladech, dovolená v hodinách 
 

I. Průměrný výdělek 

Příjmy, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku – Zjišťování průměrného výdělku k 1. dni čtvrtletí – Rozhodné období pro 

zjišťování průměrného výdělku – Podmínky pro zjištění skutečného průměrného hodinového výdělku – Průměrný výdělek u DPP a 

DPČ – Průměrný měsíční výdělek hrubý – Průměrný měsíční výdělek čistý – Pravděpodobný výdělek – Použití průměrného 

hodinového výdělku – Redukce průměrného hodinového výdělku pro poskytování náhrady mzdy při DPN – Použití průměrného 

hrubého měsíčního výdělku – Použití průměrného čistého měsíčního výdělku 

II. Denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění 

Příjmy, které vstupují do denního vyměřovacího základu – Rozhodné období – Příjmy v rozhodném období a kalendářní dny v RO – 

Vyloučené dny pro účely nemocenského a důchodového pojištění – Výpočet denního vyměřovacího základu a jeho redukce – Použití 

denního vyměřovacího pro dávky nemocenského pojištění – Pravděpodobný příjem 

III. Náhrada mzdy při DPN 

Počátek DPN – Plánované směny – Fiktivní harmonogram směn – Kontrola DPN 

IV. Zdravotní pojištění v příkladech 

Vyměřovací základ pro odvod pojistného – Rozdíly ve VZ pro nemocenské a zdravotní pojištění – Odvod pojistného u zaměstnání 

malého rozsahu – Specifické případy (DPČ, odměna člena družstva, dobrovolného pracovníka peč. služby) – Doplatek do minima – 

Penále a odstranění tvrdosti zákona – Archivační lhůta u dokladů zdr. pojištění 

V. Dovolená v hodinách 

Pomocné výstupní sestavy – Výpočet uživatelským programem – Ruční výpočet (jako výjimečná situace) MD a RD 

VI. Stravovací paušál  

Podmínky pro osvobození od zdanění – Maximální výše – Zaokrouhlování měsíční částky – Daňově účinný výdaj – Formy příspěvku 

na stravování – FKSP a stravovací paušál 

 
Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha.  
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. března 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. března 2021 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

