
 
 

 

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 25. června 2019. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1200,- Kč bez DPH 
+ 252,- Kč DPH, celkem 1452,- 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 260619, nejpozději do 25. června 2019. 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 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu, dovolená 

dle současné právní úpravy, návrh - stanovení nároku dovolené v hodinách 
1) Právní úprava dohod o provedení práce 

2) Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 

3) Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ 

4) Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod 

5) Skončení DPP a DPČ 

6) Délka směny 

7) Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ 

8) Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ 

9) Zápočtový list u DPP a DPČ 

10) Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP 

11)  Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ 

12)  Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání, 

13)  Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ, 

14)  Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání  

15) Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném 

16)  Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ  

17)  Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení  

18)  Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.  

- podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného, 

- ZMR u dohody o pracovní činnosti, ZMR u pracovního poměru, ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů. 

- dávky nemocenského pojištění u ZMR, 

- rozhodné období u ZMR, 

- změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb.  (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období, 

- souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci. 

19) Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky  

20) Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda 

21) Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ 

22) Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ 

23) Dovolená dle současné právní úpravy - § 211 až 223 ZP a návrh – stanovení nároku na dovolenou v hodinách 
24) Dotazy posluchačů 

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha. 

Seminář se uskuteční ve středu dne 26. června 2019 v 9,30 hodin v Národním domě Trutnov. 

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel./zázn.: 499 815 912 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 26. června 2019 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

