
STRANA 7 Zaměstnání ŽN - ÚNOR 2020

Pošlete nám

ivotopis 

a sta te se

sou í 

našeho týmu.Controller

Neustále rosteme!

Problémy s agenturními pracovníky 
řeší nárazově městská policie, většinou 
kvůli alkoholu. Jednu osobu museli 
strážníci nedávno vykázat z ubytovny 
kvůli podezření na domácí násilí. 

Dle informace vedoucího MP Marti-
na Kunce je nyní ve Žďáře velký počet 
agenturních pracovníků, ubytovaných 
v hotelu Morava, Fit, Jehla či na nocle-
hárně Žďasu.

Kvůli výtržnostem agenturních pra-
covníků vyjíždějí strážníci a policisté 

do zdejších zábavních podniků hlavně 
o víkendech. „Opakovaně jsme problém 
řešili v diskotéce Domu kultury. Do toho-
to podniku se agenturní pracovníci rekru-
tují,“ říká Kunc. 

Strážníci také poskytovali prv-
ní pomoc zraněnému a podnapilé-
mu muži na jedné diskotéce v centru 
města. Resuscitovali jej až do příjezdu 
záchranky, která s mužem kvůli záváž-
nosti jeho zranění zamířila do brněn-
ské nemocnice.  -lko-

Výtržnosti pracovníků
Nový rok znamená pro živnostní-

ky proces s vyplňováním formulářů 
a tiskopisů. Povinností je i Přehled 
o příjmech a výdajích ze samostatné 
výdělečné činnosti za rok 2019. 

Největší česká pojišťovna přichá-
zí s webovou aplikací, pomocí kte-
ré mohou OSVČ elektronicky vypl-
nit Přehled během pár kliknutí. 
Nový formulář je snadno vyplnitel-
ný, pro toto podání je však třeba se 
zaregistrovat. „Pak již je vyplňování 
velmi intuitivní, protože interaktivní 
formulář doplní všechny údaje, které 
pojišťovna o podnikateli zná. Většinou 
tedy stačí uvést pouze příjmy a výdaje 

za daný rok. Formulář za klienta také 
sám spočítá pojistné a případný pře-
platek nebo nedoplatek na pojistném,“ 
informuje tiskový mluvčí pojišťovny 
Vlastimil Sršeň. 

Důležité termíny pro podání 
Přehledu:

OSVČ (bez povinnosti podávat 
daňové přiznání): do 8. 4.2020.

Podnikatelé s povinností daňového 
přiznání (DP): do 4. 5. 2020 (DP do 
1. 4.). Pokud podnikateli zpracovává 
DP daňový poradce: do 3. 8. 2020 
(DP do 1. 7.). Pojišťovně musí do 
30. 4. doložit skutečnost, že využije 
služeb poradce. -lko-

Pomocí je on-line Přehled


