
 
 

Změny ve mzdové účtárně roku 2020 a návrhy na změny 
v legislativě 

(Seznamte se s nově platnými předpisy a nahlédněte, co se „vaří“ v poslanecké 
sněmovně) 

 
 Termín:  čtvrtek  12.12.2019 
 Čas:  9.00 – 13.30 hodin 
 Místo:  Hranice, Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o.  
 Cena:  1 890,- Kč    ( v ceně je zahrnuta DPH, občerstvení, písemný materiál) 
 Přednáší: Mgr. Květa Kupčáková -  specialista na mzdové účetnictví, 

personální agendu a daňovou evidenci, zkušená a oblíbená lektorka 
 

 Určeno pro: Účetní, mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a další 
osoby zajímající se o tuto problematiku 
 

 Program:  

1. Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2020 
- Minimální a zaručená mzda, výpočet sazeb, co se do výpočtu zahrnuje, příplatky ke mzdě 
- Limit u nekolidujícího zaměstnání. 
- Změny v nezabavitelné částce, změny ve srážkách ze mzdy od 1.6.2019 – připomenutí. 
- Sněmovní návrh změny OSŘ – dočkají se zaměstnavatelé v budoucnu náhrady za 

provádění srážek ze mzdy na exekuce? Základní principy navrhované změny. Návrh na 
změnu ve výpočtu exekučních srážek z odstupného. 

- Stav Novely Zákoníku práce – délka nároku na dovolenou, dovolená na hodiny, změny 
v DPP, DPČ a další – jak to vypadá a přehled hlavních změn – dle aktuálního vývoje 
legislativy. 

-  
2. Změny v daňové oblasti týkající se závislé činnosti pro rok 2020 

- Změna v daňovém bonusu a školkovném 
- Změna v limitu pro solidární daň (jak dlouho ještě bude?). 
- Změna ve srážkové dani a Superhrubé mzdě v průběhu roku 2019 připomenutí 
- Sněmovní návrh na zvýšení základní slevy na poplatníka, navrhovaná platnost od 2020 
- Sněmovní návrh na zrušení superhrubé mzdy stále ve hře 

 



 
 

 
3. Změny v oblasti nemocenském pojištění a pojistného pro rok 2020 

- Změny redukčních hranic, změna maximálního vyměřovacího základu, změna 
v průměrné mzdě pro rok 2020 

- Aktuální stav zavádění e_ neschopenek – , jak bude vypadat praxe, související změny 
v zákoně o nemocenském pojištění, změny povinností zaměstnance, zaměstnavatele a 
lékařů, změny v přílohách k DPN – dle aktuálního vývoje, komunikace mezi 
zaměstnavateli a OSSZ (e Portál) 

- Zajímavé sněmovní návrhy – změna v redukci VZ u peněžité pomoci v mateřství, zvýšení 
limitu pro odvod pojistného u DPP, diferenciace pojistného dle počtu dětí – základní 
principy návrhu. 

-  
4. Změny v oblasti zdravotním pojištění pro rok 2020 

- Změna minimálního vyměřovacího základu, změna částky, kterou platí za pojištěnce stát. 
- Sněmovní návrh na zrušení minimálního vyměřovacího základu – dočkáme se? 

 
Program může být doplněn nebo upraven podle aktuálního vývoje legislativy 

 
 

 Přihlášky a bližší informace ke kurzu: 

- Ing. Veronika Flajšarová, tel. 581 602 430 
- E-mail: veronika.flajsarova@ssos.cz 
- Uzávěrka přihlášek do  6. 12. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Změny ve mzdové účtárně roku 2020 a návrhy na změny 
v legislativě 

(Seznamte se s nově platnými předpisy a nahlédněte, co se „vaří“ v poslanecké 
sněmovně) 

 

Termín konání: čtvrtek  12. 12. 2019 

 

 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….. 
 
Firma: ………………………………………………………………………………………. 
 
Tel./Mob.: ……………………………………………………………………………….. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………….. 
 
Způsob platby:  ………………………………………………………………………… 
 
 
Platbu za školení (1890,- Kč) uhraďte předem na č.ú. 4211027754/6800,(zpráva 
pro příjemce- Jméno+příjmení účastníka, firma)nebo v kanceláři Vzdělávacího 
střediska, s.r.o., a to nejpozději do 6. 12. 2019. 

 

 Datum:  …………………………………………………….. 

 

               Podpis účastníka:   ……………………………………..             


