ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Martin Semančík, Havlíčkova 4138, 430 03 CHOMUTOV
IČO: 86765493
Seminář: Personální a mzdová problematika v roce 2019
Termín: 15. březen 2019

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTIN SEMANČÍK
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Organizace:…………………………………………..
Jméno a příjmení:………………………………….…
Adresa:……………………………………………….
Telefon:………………

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ
PROBLEMATIKA V ROCE 2019

e – mail:…………………………
Počet osob:…..

15. BŘEZEN 2019

Kurzovné:……………,--Kč
Bude uhrazeno z účtu č. :……………………../…………

DŮM KULTURY TEPLICE

Platba v hotovosti:………………….
Dne …………. 2019

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2950, TEPLICE
Razítko a podpis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TEL.: 606 489 081, 723 628 138
E - MAIL: semancikova@semancik.net
www.semancik.net

PROGRAM SEMINÁŘE:

 Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 Změny v pracovněprávní oblasti

slevy na dani od roku 2019, uplatňování nároku na daňová zvýhodnění a ověřování těchto

minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy 2019 a její dopady do dalších právních

skutečností plátcem daně, nezdanitelné části ze základu daně - § 15 Zákona o dani ze

předpisů, zásady při odměňování zaměstnanců na úrovni minimální zaručené mzdy,

závislé činnosti, dokladovost při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti, navýšení

mzdový výměr, mzdový řád, plat a zaručená mzda…… .

základu daně u daňových nerezidentů – zásadní změna od roku 2019 ! Názorná ukázka

 Zákon o zaměstnanosti 2019
povinnosti zaměstnavatelů, evidence o zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnávání,
smlouva mezi uživatelem a agenturou práce, zásadní informace na co si musí dát pozor
uživatel, zastřené zaměstnávání, nelegální zaměstnání,

výpočtu………

 Zdravotním pojištění 2019

kterých se musí srážky provádět • další povinnosti plátců příjmu povinného – ohlašovací

OSVČ a minimální výše záloh na pojistné na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných

povinnost, zápočtové listy, součinnost

příjmů, osoby za které platí pojistné stát, princip minimálního vyměřovacího základu –

 Náhrady cestovních výdajů, nové výše tuzemského stravného, vyhláška o

dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ, odpočet částky od

 Výpočet srážek ze mzdy
nové nezabavitelné částky, zákon o insolvenci • pořadí prováděných srážek • příjmy, ze

zahraničním stravném

vyměřovacího základu, změny zdravotní pojišťovny a ohlašovací povinnost, zvláštní

 Další aktuální informace dle platné legislativy

specifické kódy,

 Diskuze a odpovědi na dotazy

 Zákon o nemocenském pojištění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění tzv. malý rozsah 3.000
Kč vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o provedení práce – rozhodná výše
nové redukční hranice • ochranná lhůta • podpůrčí doba • dlouhodobé ošetřovné a dopady
do Zákoníku práce
 Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro průměrný výdělek • výpočet náhrady mzdy při dočasné
pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení, náhrada u zvláštních rozvrhů
pracovní doby, možné kontroly zaměstnavatele svých zaměstnanců • co může
zaměstnavatel kontrolovat • možné postihy • povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v
této oblasti,
 Změny v pojistném na sociální zabezpečení a důchodové agendě
stanovení průměrné mzdy pro rok 2019 a její dopady do důchodové agendy • maximální
vyměřovací základ, minimální a maximální záloha na pojistné u OSVČ, OSVČ vedlejší
činnost a rozhodný příjem od kterého se musí platit povinné zálohy, provádění
důchodového pojištění, valorizace důchodu, výpočet důchodu, předčasný důchod a před
důchod.

PŘEDNÁŠÍ
Zdeněk Křížek – specialista na mzdovou a personální problematiku, Praha
MÍSTO
DŮM KULTURY TEPLICE, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
TERMÍN
15. březen 2019, od 9:00 hodin do 14:00 hodin
CENA
1900,-- Kč, nejsme plátci DPH
PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 8:00 do 9:00 hodin
- převodním příkazem č.ú.: 35-4181130207/0100, VS 15032019
ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení
PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 14.3.2019, viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem : semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

