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Vás zve na odborný seminář  

 

 

ZDAŇOVÁNÍ MEZD 
 

A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2021 
 

 

Termín:  16. PROSINCE 2021    9:00 - 14:00 hod. /presence od 8:45 hod./ 

   
Místo konání: Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov  
    

Organizátor: Okresní hospodářská komora v Prostějově 

 

Přednáší:  Ing. Milan Lošťák 
 

V daňové správě působí nepřetržitě již od roku 1985 na nejrůznějších 

funkcích, téměř 20 let zastával pozici zástupce ředitele Finančního 

úřadu v Olomouci, nyní zde působí jako odborný rada oddělení řízení 

rizik. Svojí dlouholetou daňovou praxí a permanentně prohlubovanými 

znalostmi se vypracoval na uznávaného odborníka zejména na úseku 

zdaňování mezd. Po celou dobu působení ve státní správě je aktivní i 

mimopracovně, zejména v činnosti publikační a přednáškové. Odborná 

daňová veřejnost oceňuje jeho zkušenosti, erudovanost i ochotu 

přispívat k řešení nejrůznějších daňových problémů. 

 
 
Program:    

Režim zdaňování mezd v roce 2021 

 Parametry zdaňování 2021 a jejich vývoj 

 Zdanění příjmů v režimu zálohové daně 

 Dvě sazby zálohy na daň a příslušný dva základy daně 

 Zdanění příjmů v režimu srážkové daně 

 Měsíční slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti 

 Zdaňování měsíčních mezd – příklady možných situací 

 Aktuální informace k tiskopisu Prohlášení poplatníka vzor 25 a 26 

 Předpokládané změny 2022 (podle stavu legislativy) 
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Roční zúčtování mezd za rok 2021 i s konkrétním příkladem 

 Početní komentovaný příklad ročního zúčtování 

 Přehled daňových slev a odpočtů ze základu daně 

 Uplatnění zvýšeného daňového zvýhodnění na děti za rok 2021 

 Změny u odpočtu úroků z úvěru na bytové potřeby 

 Zvýšený limit odpočtu veřejně – prospěšných darů 

 Změna v možnosti použití tiskopisu Prohlášení poplatníka 

 Předpoklady k provedení ročního zúčtování 

 Příklad ročního zúčtování po jednotlivých krocích 

 Vypořádání výsledku ročního zúčtování 

 Kdy je povinné daňové přiznání 

 Přehled aktuálních tiskopisů, odpovědi na dotazy 

 

 

Účastnický poplatek: 

Členové OHK v Prostějově          1 600,- Kč vč. DPH  /1 322,- bez DPH/ 

Ostatní                                           1 900,- Kč vč. DPH  /1 570,- bez DPH/ 

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH. 

 

Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací 

semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, kafe nebo čaj, 

obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektora v tištěné podobě. 

 

Způsob platby:       
- Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č. ú. 169171964/0300,  

variabilní symbol: 202115. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy. 

Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence. 

- V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov. 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6, 
tel.: 775 208 220, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.cz   www.ohkpv.cz 

 
 

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,  
která je volně ke stažení na www.ohkpv.cz 

nejpozději do 14. prosince 2021. Prosíme o dodržení této lhůty. 
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