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Vážení obchodní přátelé, milí klienti, 

připravili jsme pro Vás opět nabídku odborných seminářů  
na období listopad 2018 - leden 2019. 

při zakoupení balíčku všech seminářů č. 1. – 5. – sleva 20% 

při zakoupení balíčku alespoň 3 seminářů č. 1. – 5. – sleva 10% 

pokud budou libovolný seminář absolvovat 2 a více osob z jedné společnosti – sleva 5% 

Obsah nabídky: 
1. DROBNÉ A STŘEDNÍ FIRMY V ZAJETÍ GDPR 

2. PRŮŘEZ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, LEGISLATIVNÍ ZMĚNY 2018, 2019 

3. ZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ PRO ROK 2019 

4. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2019 

5. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2018.  DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2018 A 2019 

*při zvolení semináře, budete v dokumentu automaticky přesunuti 

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ: 

Jana Olszarová,  

tel.: 608 821 250,  

email:olszarova@edlit.cz 

Bc. Martina Sikorová,  

tel.: 734 582 235, 

email: sikorova@edlit.cz 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Flamingo (sál ve 2.p.) 

Staroměstská 278 

Třinec  
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1. DROBNÉ A STŘEDNÍ FIRMY V ZAJETÍ GDPR 
- JAK DÁT FIREMNÍ DOKUMENTACI DO SOULADU S GDPR? 

Termín: 

úterý, 6. 11. 2018 

9,00 – 14,00 hodin 

 (prezence od 08,30 hodin) 

Místo konání: Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec 

Lektor: 
Bc. Elen Vontorková 

účetní a daňová specialistka, dlouholetá odb. praxe i lektorská činnost 

Cena za seminář: 
 1 600,- Kč  

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

 

 

Cílová skupina: Seminář je určen majitelům i ředitelům firem, které zpracovávají a spravují 
agendu, která podléhá ochraně osobních údajů, včetně zaměstnavatelů. 

 

Program: 

 Základní principy nařízení Evropské komise a Rady EU 2016/679 - General Data 

Protection Regulation (GDPR) – a jeho dopady do stávajících podnikových procesů 

 

 GDPR ve srovnání se zákonem č. 101/2000 Sb. 

 

 Povinnosti malých a středních firem jako správců osobních údajů ve všech oblastech 

agend: 

 Fakturace a dodavatelsko-odběratelské vztahy,  

 Zajišťování služeb souvisejících s činnostmi firmy, 

 Zaměstnávání fyzických osob a ochrana jejich osobních údajů, vč. postupů při 

archivaci a skartaci mzdových dokumentů, výběrová řízení, aj. 

 Monitoring vnitřního i vnějšího prostředí – kamerové systémy, GPS, internet,  

 Pověřenec – máte povinnost jej jmenovat? 

 Kdo je správcem a kdo pověřenec pro ochranu osobních údajů, jejich povinnosti 

a zodpovědnost, 

 Zpracovatele osobních údajů – i jeho se dotýká Nařízení? 

 Jak pracovat se souhlasem subjektu údajů – kdy je nutný a kdy nikoliv, způsob 

jeho získávání, 

 Informační povinnosti správců osobních údajů 

 

 

 



 

 

 Povinnost ohlášení porušení zabezpečení či úniku dat 

 

 Příprava na přechod k GDPR – analýza ukládání dat, jejich selekce 

 

 Přenositelnost údajů mimo EU a EHP – vysílání zaměstnanců,  

zaměstnávání zaměstnanců v zahraničí 

 

 Pseudonymizace a šifrování osobních údajů, minimalizace rizik při přenosu  

dat, archivace, cloudy 

 

 Příprava mzdové dokumentace na podmínky GDPR (osobní dotazník,   

souhlas zaměstnance, aj.) 

 

 Povinnosti provozovatelů e-shopů 

 

 

 

        PŘÍKLADY, DOTAZY, DISKUZE 

 

 

 

Zpět na přehled seminářů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. PRŮŘEZ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, LEGISLATIVNÍ 
ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2018 A NOVINKY PRO ROK 2019 

 

Termín: 

úterý, 27. 11. 2018 

9,00 – 14:00 hodin 

 (prezence od 8,30 hodin) 

Místo konání: Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec 

Lektor: 
Bc. Elen Vontorková 

účetní a daňová specialistka, dlouholetá odb. praxe i lektorská činnost 

Cena za seminář: 
1 600,- Kč  

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

 

 

Cíl semináře: Na semináři budou posluchači upozorněni na problematické okruhy týkající 

se oblasti mzdové a personální práce v průběhu roku 2018 a s novinkami pro rok 2019. 

Seminář je určen pro podnikatele, zaměstnavatele, účetní a ostatní osoby, zabývající se 

účtováním mezd a personální oblastí 

 

 

Program semináře: 

 Zákoník práce – dovolená-nárok, čerpání, převod do dalšího roku, krácení dovolené 
v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené, přečerpání, průměrný 
výdělek a jeho využití v praxi, ukončení pracovního poměru-důvody, pracovní výkon 
– vytýkací dopis, připravovaná novela Zákoníku práce a její obsah 
 

 GDPR – nový pohled na ochranu osobních údajů – souhlas zaměstnanců, práce 
s osobními údaji a jejich ochrana, archivace, zasílání výplatních pásků 
zaměstnancům elektronicky, pověřenec, správce, fotokopie dokumentů 
 

 Důležité změny v novele Zákona o zaměstnanosti od r. 2018 – změny ve výkonu 
nekolidujícího zaměstnání, vymezení pojmů nelegální práce, významné změny 
v oblasti náhradního plnění zaměstnáváním OZP 
 

 Změny zákona o Inspekci práce s vlivem na zaměstnavatele – rozšíření kontrolní 
činnosti ÚP a Inspekce práce, přestupky 
 

 Minimální mzda pro rok 2018, návrh pro rok 2019 

 



 

 

 

 PLP – změny v lékařských prohlídkách a jejich frekvence, vydávání posudků. 
 

 EX – jak se bránit bezbřehým požadavkům exekutorů, judikát ke srážce 
z odstupného, chyby plátců, přeplatek na srážkách ze mzdy, poměrné uspokojení 
pohledávek výživného, aj.  

 

            DISKUZE, DOTAZY 

 

Pro posluchače bude připraven obsáhlý výukový materiál, v oblasti srážek budou  
na příkladech zdůrazněny rozdíly mezi jednotlivými srážkami. 

 

 

    Zpět na přehled seminářů  



 

 

3. ZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ PRO ROK 2019 

Termín: 

čtvrtek, 6. 12. 2018 

9,00 – 14,00 hodin 

 (prezence od 8,30 hodin) 

Místo konání: Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec 

Lektor: Ing. Halina Novotná  

Cena za seminář: 
1 700,- Kč 

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

 

          Cíl semináře: seznámení se s novelovanými ustanoveními zákona o dani z přidané     

          hodnoty 2019 a vysvětlení jejich dopadu do praxe na konkrétních příkladech 

 
 

Program semináře: 

 Vymezení základních pojmů po novele 

 Osoby povinné k dani 

 Poukaz pro účely ZDPH , jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz 

 Změny v pravidlech pro vystavení daňového dokladu, souhrnný daňový doklad 

 Základ daně 

 Výpočet daně  

 Oprava základu daně 

 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky 

 Oprava sazby daně 

 Oprava odpočtu daně, způsob výpočtu daně v poměrné výši  

 Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace 

 Režim přenesení daňové povinnosti 

 Obecná ustanovení o daňovém přiznání 

 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období 

 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň  

 

 

Zpět na přehled seminářů  



 

 

4. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2019 

Právní úprava i konkrétní situace z praxe se zaměřením  
na nejčastější chybovost zaměstnavatelů v nemocenském  

a důchodovém pojištění včetně odvodu pojistného 
 

Termín: 

úterý, 18. 12. 2018 

9,00 – 14,00 hodin 

 (prezence od 8,30 hodin) 

Místo konání: Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec 

Lektor: 

Ing. Kateřina Běhunčíková 

vedoucí odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek,  

ČSSZ Ostrava 

Cena za seminář: 
1 600,- Kč  

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

 

 

 

Program semináře: 

 Změny právní úpravy sociálního zabezpečení od 1.1.2019 a případně v průběhu roku 

2019; 

 

 Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců – změny v posuzování účasti na 

pojištění dle změny rozhodných částek pro účast na pojištění u zaměstnání malého 

rozsahu a dohody o provedení práce, budou-li schváleny legislativním procesem; e-

neschopenka; 

 

 První praktické zkušenosti s novými dávkami nemocenského pojištění, tj. „otcovská“ a 

„dlouhodobé ošetřovné“, z pohledu povinností zaměstnavatele; 

 

 Nové redukční hranice pro nemocenské pojištění, náhradu mzdy a jiné výpočtové 

parametry v oblasti sociálního pojištění; 

 



 

 

 

 

 Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, aktuální změny pro rok 

2019 – legislativní návrh na zrušení karenční doby pro poskytování náhrady mzdy 

v době dočasné pracovní neschopnosti, příklady nejčastějších chyb z praxe; 

 

 Pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ, maximální 

vyměřovací základ v roce 2019; kompenzace pojistného na sociální zabezpečení 

v souvislosti se zrušením karenční doby pro výplatu náhrady mzdy při dočasné pracovní 

neschopnosti; 

 

 Nové tiskopisy v návaznosti na nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), povinnosti 

zaměstnavatelů x nařízení o GDPR; 

 

 Evidenční listy důchodového pojištění - zásady pro vyplňování a předkládání ELDP v 

roce 2019, povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění v roce 2019; ELDP s QR 

kódem; 

 

 Změny v přístupech ke službám e-portálu ČSSZ (e-podání a další služby v návaznosti 

na elektronický občanský průkaz a vlastní uživatelský účet) 

 

 

 

Zpět na přehled seminářů 

  



 

 

5. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2018,  
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2018 A 2019 

Termín: 

úterý, 22. 1. 2019 

9,00 – 14,00 hodin 

 (prezence od 8,30 hodin) 

Místo konání: Sál restaurace Flamingo, Staroměstská 278, Třinec 

Lektor: 
Bc. Elen Vontorková 

účetní a daňová specialistka, dlouholetá odb. praxe i lektorská činnost 

Cena za seminář: 
1 700,- Kč 

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení a oběd) 

 

Cíl semináře: Na školení budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování 
fyzických osob a seznámeni s novelami pro rok 2018 a 2019. Seminář je určen pro 
podnikatele, zaměstnavatele, účetní a ostatní osoby, zabývající se účtováním mezd a 
personální oblastí 
 

Program semináře:  

 
 Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 

2018:  

 kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí 

doložit 

 kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, 

dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani 

 náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti, 

dodatečný podpis prohlášení k dani a žádost o provedení ročního zúčtování 

 

 Výpočet ročního zúčtování: 

 povinnosti mzdové účetní v souvislosti s ročním zúčtováním 

   výpočet celoročního základu daně 

 odpočet nezdanitelných částek a dalších slev na dani 

 daňové zvýhodnění na děti – formou slevy na dani, ročního daňového bonusu, 

podmínky pro vyplacení ročního daňového bonusu 

 úskalí daňových bonusů – měsíční, roční 

 

 

 



 

 

 Povinnosti plátce daně:  

 Lhůta pro výpočet ročního zúčtování, vyplacení přeplatku na dani, doplatku na 

ročním daňovém bonusu 

 Vedení mzdových listů, uvedení údajů o výpočtu daně a provedeném ročním 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 

 Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených 

zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a potvrzení o zdanitelných příjmech ze 

závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce 

 Povinnost podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

včetně příloh a vyúčtování daně vybírané srážkou zvláštní sazbou 

 Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2018 – praktická ukázka, 

 Záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití 

 Zdaňování příjmů srážkovou daní v r. 2018 a jejich zahrnutí do RZD, příp. DAP, 

 RZD nerezidenta ČR 

 

 

 Informace o připravovaných, případně již schválených změnách ve zdaňování 

příjmů ze závislé činnosti v r. 2018 a od r. 2019.  

 

 DOTAZY, DISKUSE 

 

 

 

Zpět na přehled seminářů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY platné od 16. října 2012 

 

Odborné semináře 

1. Odeslání přihlášky slouží k závaznému přihlášení na seminář. Odesláním přihlášky 

také vyslovujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů podle pravidel GDPR. 

 

2. Přihlášku na seminář potvrzujeme, o případných změnách místa či data konání 

semináře, případně o jeho zrušení Vás budeme neprodleně informovat. 

 

3. Kurzovné je nutno při platbě převodem uhradit nejpozději 1 týden před zahájením 

semináře. 

 

4. Bezplatné storno účasti na semináři přijímáme pouze písemně (poštou, e-mailem) do 

4 pracovních dnů před zahájením akce. 

 

5. Pokud obdržíme storno později - do 2 pracovních dnů před zahájením akce, 

účtujeme stornovací poplatek ve výši 15% účastnického poplatku. 

 

6. Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato - vzniká tedy povinnost 

uhradit plnou cenu akce. Výukové materiály obdržíte poštou. 

 

7. Za přihlášeného účastníka je možno vyslat náhradníka. 

 

 

 

 

 

Nejsme plátci DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na spolupráci  

a zůstáváme s pozdravem a úctou 

 

Tým zaměstnanců EDLiT s.r.o. 


