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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ 

CESTOVNÍ NÁHRADY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 2019 

Cílem semináře je poskytnout podrobné komplexní informace týkající se pracovních cest 

zaměstnanců, vysvětlit základní zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad 

zaměstnancům i jiným osobám a připomenout povinnosti a možnosti zaměstnavatelů  

a zaměstnanců v platné právní úpravě pro rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

24. 1. 2019 

9.00 – 14.30 

 

CENA: 

1390 Kč  
 (osvobozeno od DPH v rámci 

průběžného vzdělávání úředníků;  

u ostatních účastníků nutno přičíst 

21%) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda a coffeebreaku. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz  

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

 Základní pojmy, předpisy, obsah pracovní smlouvy 
 předpisy, základní zásady 

 pracovní smlouva – místo výkonu práce, místo 

pravidelného pracoviště 

 Pracovní cesty 
 pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště 

 mimořádný výkon práce mimo rozvrh směn, další typy cest 

povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou 

zaměstnance 

 cestovní příkaz a jeho náležitosti, druhy náhrad 

 Jízdní výdaje a používání vozidel 

 veřejná doprava, soukromá vozidla 

 Stravné, zahraniční stravné, kapesné 

 tuzemské stravné, zahraniční stravné 

 snížení stravného při bezplatně poskytnutém jídle, kapesné 

 Zálohy a jejich vyúčtování 
 zálohy na pracovní cesty, vyúčtování záloh 

 použití kurzů 

 Obsah vnitřní směrnice o cestovních náhradách a další souvislosti 

 přerušení pracovní cesty 

 možnosti současného poskytování stravného a příspěvku na 

závodní stravování  

 paušalizace cestovních náhrad 

 Diskuze, odpovědi na dotazy, řešení problémů z praxe 

LEKTORKA: Ing. Dagmar BROKEŠOVÁ 
Dlouholetá lektorka školení či rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví, 

především v postupech účtování, účtování a daňové evidence s využitím 

výpočetní techniky a dále v oblasti mezd, cestovních náhrad  

a personalistiky. Zaměřuje se také na poradenství v souvislosti se 

závěrečnými výkazy a se zahájením podnikání jak právnických tak 

fyzických osob. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 

ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi. 
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