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Nabídka rekvalifikačního kursu

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
1.

CHARAKTERISTIKA A CÍLE KURZU

Obsahová náplň
Obsahová náplň kurzu je v zásadě vymezena problematikou „mzdového účetnictví“ zahrnující
dílčí tematické okruhy – zásady odměňování, zákon o mzdě, mzdové evidence, problematika sociálního
a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, dohody mimo pracovní poměr a možnosti
zpracování mzdové agendy na výpočetní technice.
Z hlediska vzdělávacích cílů je kurz koncipován jako rekvalifikační, případně je vhodný pro rozšíření
kvalifikace zejména finančních účetních menších podnikatelských subjektů, kde jsou obě činnosti zpravidla kumulovány do jednoho pracovního místa.
Hlavním vzdělávacím cílem kurzu je příprava směřující k získání dovedností, které umožní absolventům kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního
pojištění zaměstnanců v organizacích do 25 zaměstnanců, ale i v organizacích s větším počtem pracovníků s důrazem na praktické aplikace zákonných opatření a procvičování správného vedení mzdové
agendy na příkladech z praxe. K tomuto účelu využívají posluchači dílčí doplňkové učební materiály a
příklady (např. formuláře mzdového listu, přihlášku pracovníka k sociálnímu pojištění, příklad výpočtu
mzdy s podílem pracovní neschopnosti apod.).
2.

PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa je charakterizován praktickými dovednostmi ve správném vedení mzdové agendy zaměstnanců všech typů firem, dále schopnostmi aplikovat právní předpisy upravující tuto problematiku
v praxi, zejména zákonné ustanovení upravující daň z příjmů ze závislé činnosti, zákon o mzdě, sociální
a zdravotní pojištění osob v „závislé činnosti“ i osob samostatně výdělečně činných. Absolvent je schopen samostatně zpracovávat veškerou evidenci mezd (mzdové listy), sociálního a zdravotního pojištění.
3.

Ukončení kurzu a ověření znalostí

Závěrečná zkouška je prováděna v písemné podobě.
Osvědčení
Na základě úspěšného složení předepsané zkoušky je vydáno absolventovi kurzu „Osvědčení“ o úspěšném absolvování s uvedením specializace, rozsahu kurzu a čísla akreditace MŠMT ČR.
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4.

STUDIJNÍ PLÁN

Vyučovací předmět

Přednášky + cvičení

Celkem

Poučení v oblasti BOZP

1 vyuč. hod.

1 vyuč. hod.

Mzda a odměňování

24 vyuč. hod.

24 vyuč. hod.

Daň ze závislé činnosti

20 vyuč. hod.

20 vyuč. hod.

Zdravotní pojištění

14 vyuč. hod.

14 vyuč. hod.

Sociální zabezpečení

24 vyuč. hod.

24 vyuč. hod.

Závěrečná písemná
zkouška

02 vyuč. hod.

Celkový rozsah kurzu

85 vyuč. hod.

Předběžný termín zahájení:

úterý 27. února 2018

Předběžný termín ukončení:

čtvrtek 3. května 2018

Cena - vložné:

8.700,- Kč - rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH.
(v ceně jsou zahrnuty veškeré učebnice, zákony a potřebné pomůcky)

Kurz bude zahájen v případě naplnění alespoň minimálního počtu uchazečů (cca 10). Výuka
bude probíhat obvykle 2 x týdně v odpoledních hodinách po 4 - 6 vyučovacích hodinách po
dobu cca 10 týdnů dle konkrétního rozvrhu. Standardní vyučovací dny jsou úterý od 15.00 do
18.10 a čtvrtek od 16.00 do 19.55.
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