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Vážení obchodní přátelé, milí klienti, 

připravili jsme pro Vás opět nabídku odborných seminářů  
na období říjen 2020 - leden 2021 

 

 

Důležité upozornění 

 

Z důvodu nepříznivého vývoje pandemické situace a nařízení Vlády ČR budeme 

na přechodnou dobu realizovat naše odborné semináře jako tzv. webináře – 

online v reálném čase. 

Přihlášky na online výuku se přijímají nejpozději 3 pracovní dny před 

zahájením.  

Přístup do online učebny zasíláme spolu s prezentací, v případě potvrzené 

úhrady, den před konáním online výuky, a to nejpozději do 15 hodin. 

Ke sledování webináře stačí notebook/počítač s reproduktory nebo sluchátky, 

kamera, případně mikrofon. 

Platbu provedete na základě faktury, kterou Vám zašleme samostatným 

emailem. 

Po skončení webináře Vám zašleme emailem hodnotící dotazník a odkaz na 

záznam webináře (s omezenou časovou platností). 

 

Děkujeme Vám za pochopení a věříme v zachování Vaší přízně i v tomto 

náročném období. 

 



 

 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY 

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

při zakoupení balíčku alespoň 3 seminářů – sleva 10% 

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

 

Obsah nabídky: 
1. ČASTÉ CHYBY, KTERÝMI SI ZAMĚSTNAVATELÉ ZBYTEČNĚ KOMPLIKUJÍ ŽIVOT, AKTUÁLNÍ 

OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA 

2. PRŮŘEZ ZMĚN A DOPLNĚNÍ VE MZDÁCH PRO ROK 2020 A PŘIPRAVENÉ NOVINKY PRO 

ROK 2020/2021, VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020/2021 

3. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2021. ELDP A 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 2021 

4. ZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ PRO ROK 2021 

5. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2020,  DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2020 - 

2021 

 

*při zvolení semináře, budete v dokumentu automaticky přesunuti 

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ: 

Bc. Martina Sikorová  

tel.: 734 582 235,  

email:sikorova@edlit.cz 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Třinec, bude upřesněno 

  



 

 

 

1. ČASTÉ CHYBY, KTERÝMI SI ZAMĚSTNAVATELÉ 
ZBYTEČNĚ KOMPLIKUJÍ ŽIVOT, AKTUÁLNÍ OTÁZKY 

PRACOVNÍHO PRÁVA 
 

 

Termín konání: 
pondělí 30. 11. 2020 

 od 9:00 do 12:00 hodin 
 

Místo konání online 

Lektorka: 
Mgr. Eva Ostruszka Klusová 

advokátka a společník 

Cena kurzu: 1 900,- Kč 

 

Program semináře: 

 Jak se poprat s nestandardními situacemi, které v oblasti HR přinesla    
koronakrize? 

 Jaké změny nás v pracovněprávní legislativě (pravděpodobně) čekají v roce 
2021? 

 Která ustanovení určitě nedávat do pracovních smluv a na co v nich naopak 
nezapomenout? 

 Jak vhodně nastavit ostatní dokumentaci při vzniku pracovního poměru? 
 Kdy si raději ohlídat práci poskytovatele pracovnělékařských služeb? 
 Čím si nejčastěji zaměstnavatelé zadělávají na prohraný pracovněprávní 

spor? 
 Funguje Vám správně docházkový systém? 
 Jak se (ne)chovat, když se objeví kontrola ze SÚIP? 

 DOTAZY, DISKUSE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PRŮŘEZ ZMĚN A DOPLNĚNÍ VE MZDÁCH PRO ROK 2020 
A PŘIPRAVENÉ NOVINKY PRO ROK 2020/2021, VELKÁ 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020/2021 

 Termín konání: 
čtvrtek, 3. 12. 2020 
9,00 – 13,00 hodin 

 

Místo konání online 

Lektorka: 

Bc. Elen Vontorková 

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

Cena kurzu: 
1 900,- Kč 

 

  

Určeno pro: podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní a ostatní osoby, zabývající se a 

účtováním mezd a personální oblasti 

Na školení budete seznámení se změnami Zákoníku práce vyvolaných jeho velkou 

novelou, především pak novým způsobem výpočtu dovolené od 1. 1. 2021.  

Program semináře: 

1. Novela Zákoníku práce s dělenou účinnosti 

 K 30. 7. 2020 – změna v doručování písemností, vysílání zaměstnanců do 

zahraničí, převod práv a povinností, ostatní změny – změny při vystavování 

zápočtového listu, změny při výpočtu průměrného výdělku 

 K 1. 1. 2021 – DOVOLENÁ – nový způsob výpočtu nároku na dovolenou – 

komplexní průvodce, krácení dovolené, převod dovolené z rou 2020, 

neomluvená absence a dopad na nárok na dovolenou, s praktickými 

příklady, Sdílené pracovní místo – účel, podmínky, jak pomůže pracovnímu trhu 

a jak může pomoci zaměstnancům a zaměstnavatelům? Převod práv a 

povinností při fúzích či změně činnosti 

 Pracovní volno na sportovní tábory 

 

2. Exekuce, insolvence - změny výpočtu srážek od 1. 4. a od 1. 7. 2020 



 

 

3. Zaměstnavatel v době koronavirové - zápočet OŠ pro nárok na dovolenou, 

program ANTIVIRUS – chyby v uplatňování nároku, ohled na min. VZ, prominutí  

pojistného zaměstnavatele, podmínky snížení penále z pojistného na sociální 

zabezpečení aj., upozornění na chyby zaměstnavatelů. Možnosti ukončení 

pracovního poměru u osob v ochranné lhůtě. 

 

4. Výpočet průměrného výdělku - s ohledem na vystavování Potvrzení pro ÚP 

 

5. Sociální pojištění - sazby pojistného, Program Antivirus A, B a C. Možnosti 

uplatnění a upozornění na chyby zaměstnavatelů 

 

6. Zdravotní pojištění - sazby pojistného, dodržování minimální VZ, vč. výjimek, 

povinnosti zaměstnavatelů, kooperace zaměstnavatelů při uplatňování výjimek 

  

Součástí semináře jsou praktické příklady a rozsáhlý materiál. 

Další informace o připravovaných změnách jsou závislé na průběhu 

legislativního procesu. 

 

 

Zpět na přehled seminářů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ 2021. ELDP A POVINNOSTI 

ZAMĚSTNAVATELŮ V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 2021 

  

Termín konání: 

pátek, 11. 12. 2020 

 od 9:00 do 12,30 hodin 

Místo konání online 

Lektorka: 
Ing. Kateřina Běhunčíková 

vedoucí odd. správy pojistného a provádění exekučních srážek, 
ČSSZ Ostrava 

Cena kurzu: 1 900,- Kč  

    
    
     Program semináře: 
 Změny právní úpravy sociálního zabezpečení od 1. 1. 2020 s důrazem na 

významnou změnu zavedení e-neschopenky zejména z pohledů povinností 

zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců;  

 Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců, budou-li schváleny legislativním 

procesem;   

 Nové redukční hranice pro oblast nemocenského pojištění, náhrada mzdy a jiné 

výpočtové parametry v oblasti sociálního pojištění; 

 Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, aktuální změny 

pro rok 2020, zkušenosti s právní úpravou 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 2020; příklady nejčastějších chyb z praxe; 

 Evidenční listy důchodového pojištění - pravidla pro vyplňování a předkládání 

ELDP v roce 2020, 

 e-podání předepsaných tiskopisů. 

Zpět na přehled seminářů  



 

 

 

4. ZMĚNY V OBLASTI DPH PLATNÉ PRO ROK 2021 
  

Termín konání: 
úterý, 15. 12. 2020 

od 9:00 do 13:00 hodin 

Místo konání online 

Lektorka: Ing. Halina Novotná 

Cena kurzu: 1 900,- Kč 

    
Cíl semináře: Seminář bude zaměřený na novelu ZDPH účinnou od 1. 9. 2020, bude 
upozorněno na změny u nájmů nemovitých věcí od 1. 1. 2021 a uveden návrh změn 
v novele ZDPH účinný pro rok 2021. 
  
Program semináře: 
Novela zákona o DPH od 1. 9. 2020 

 přemístění zboží,  

 stanovení místa plnění u dodání zboží v řetězci,  

 obchodování prostřednictvím konsignačních skladů, 

 osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, prokazování přepravy 

zboží poskytnuté dodavatelem, odběratelem. 

Změny u nájmu nemovité věci od 1.1.2021 

Návrh novely ZDPH r. 2021:  

 prodej zboží na dálku,  

 problematika dovozu zboží nízké hodnoty,  

 obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní,  

 zvláštní režim jednoho správního místa (služba poskytnutá s místem plnění v 

JČS pro konečného spotřebitele). 

Správa DPH v roce 2021 

Posun účinnosti novely ZDPH od 2022 

Problematika cestovní služby – zrušení globální marže, stanovení přirážky pouze za 

zájezd, povinnost přiznat daň ze zálohy přijaté na cestovní službu 

   Zpět na přehled seminářů 

 



 

 

 

5. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZA ROK 2020,  
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2020 - 2021 

 

Termín konání: 

pátek, 22. ledna 2021 

 od 9:00 do 13:30 hodin 
(prezence od 8:30 hodin) 

Místo konání Třinec, bude upřesněno 

Lektorka: 

Bc. Elen Vontorková 

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

Cena kurzu: 
1 900,- Kč 

(v ceně podkladové materiály, malé občerstvení)  

Určeno pro: podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní a ostatní osoby, zabývající se a 
účtováním mezd a personální oblasti 

Na školení budete upozorněni na problematické okruhy ve zdaňování fyzických osob 
a seznámeni s novelami pro rok 2020 a 2021 

  

Legislativa k daním ze závislé činnosti: 

 Členění příjmu ze závislé činnosti a jejich zdaňování 
 Prohlášení k dani, podmínky uplatnění slev na dani, dodatečně uplatněné 

slevy, vystavování potvrzení pro plátce, trvalé doklady, aj. 
 COVID 19 a dopad do mezd zaměstnanců, opatření a výklady 

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového 
zvýhodnění za rok 2020:  

 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: 

 Základní principy pro roční zúčtování daně 
 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, povinné uvádění osvobozených 
příjmů na mzdových listech, 

 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 2020 – praktická ukázka, 

 Záloha na daň a zvláštní sazba daně, rozdíly a praktické využití 
 Zdaňování příjmů srážkovou daní v r. 2020 a jejich zahrnutí do RZD, příp. 

DAP, 
 Informace o platných tiskopisech pro plátce daně, 
 Elektronická podání – DIS. 

Změny v roce 2021 

 novela ZDP a Daňového řádu – Moje daně, změny dle DŘ, 
 zrušení SHM, vyhlášení průměrné mzdy na rok 2021, stravenkový paušál, 
 další připravované, případně již schválené novely v závislosti na průběhu 

legislativního procesu. 

  

 DOTAZY, DISKUSE 

 

 

Zpět na přehled seminářů 

 

 



 

 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY platné od 1. ledna 2020 

 

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. 


