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Rekvalifikační kurz pro mzdové účetní 
Podzim/zima 2022 

Název předmětu 

Počet 
hodin 

teoretické 
výuky * 

    

1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 

    

2. Pracovní právo, personální a mzdová agenda 27 

    

2.1   Právní úprava, pracovní právo pro mzdové účetní 3 

2.2   Povinnosti organizace a zaměstnanců 3 

2.3   Odměňování, pracovní doba 4 

2.4   Minimální a zaručená mzda 3 

2.5   Průměrný výdělek a jeho použití v praxi 4 

2.6   Dovolená a související problémy 3 

2.7   Náhrada škody, odpovědnost, srážky ze mzdy 3 

2.8   Souvislý příklad – procvičování 4 

    

3. Daň z příjmů ze závislé činnosti 20 

    

3.1   Právní úprava, příjmy ze závislé činnosti, daň z příjmů. Příjmy, které nejsou předmětem 
daně a příjmy osvobozené 4 

3.2   Základ daně pro výpočet měsíční zálohy na daň, srážková daň. Nezdanitelná část, slevy na 
dani, daňové zvýhodnění. Související tiskopisy 4 

3.3   Roční zúčtování daně z příjmů, potvrzení o zdanitelných příjmech, přiznání k dani z příjmů 
FO 

4 

3.4   Souvislý příklad, práce s mzdovým listem 4 

3.5   Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a 
funkčních požitků 4 

    

4. Zdravotní pojištěni 8 

    

4.1   Právní úprava. Volba zdravotní pojišťovny, plátci pojistného. Povinnosti organizace  1 

4.2   Výpočet a odvod pojistného, minimální a maximální vyměřovací základ  2 

4.3   Zaměstnávání osob ze zahraničí a z EU 1 

4.4   Souvislý příklad – procvičování  4 

    

5. Sociální pojištění 4 

    

5.1   Právní úprava. Pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské a důchodové pojištění 1 

5.2   Poplatníci pojistného, výpočet a odvod pojistného 3 
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6. Nemocenské pojištění 4 

    

6.1   Právní úprava. Nemocenské pojištění, podmínky pro výplatu dávek  1 

6.2   Rozhodné období, ochranná lhůta, podpůrčí doba 1 

6.3   Dávky nemocenského pojištění, výpočet dávek, návaznost na výpočet náhrad při dočasné 
pracovní neschopnosti. Povinnosti zaměstnavatele 2 

    

7. Důchodové pojištění 4 

    

7.1   Právní úprava, povinnosti zaměstnavatele 1 

7.2   Evidenční listy důchodového pojištění, ohlašovací povinnosti 3 

    

8. Souvislé příklady ze mzdové problematiky 8 

    

8.1   Souvislý příklad na výpočet a roční zúčtování mezd (hodinová mzda) 4 

8.2   Souvislý příklad na výpočet a roční zúčtování mezd (úkolová mzda) 4 

          

9. Případová studie ze mzdové a personální problematiky 4 

Celkem 80 

 

*  délka vyučovací hodiny teoretické výuky je 45 minut.  
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