ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV
IČO: 48298816
Seminář: Srážky ze mzdy 2019 a 2020
Změny v insolvenci a novela Insolvenčního zákona
Příklady výpočtů exekučních a insolvenčních srážek 2019 a 2020

Termín: 25. ŘÍJEN 2019

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTA SEMANČÍKOVÁ
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

ODBORNÝ SEMINÁŘ

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

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

SRÁŽKY ZE MZDY 2019 a 2020
ZMĚNY V INSOLVENCI A NOVELA
INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
PŘÍKLADY VÝPOČTŮ EXEKUČNÍCH A
INSOLVENČNÍCH SRÁŽEK 2019 a 2020

e – mail:…………………………
Počet osob:…..
Kurzovné:……………,--Kč
ZPŮSOB ÚHRADY SEMINÁŘE:
 Platba v hotovosti:…………………….

25. ŘÍJEN 2019

 Převodním příkazem z účtu č. :……………………../…………

DŮM KULTURY TEPLICE
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2950, 415 01 TEPLICE

 Fakturou:……………………
Dne …………. 2019

Razítko a podpis

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

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

PROGRAM SEMINÁŘE:


Legislativní rámec pro srážky ze mzdy a zásadní měny v legislativě
v roce 2019 pro danou oblast;



Započtení pohledávky v praxi;



Příjmy podléhající srážkám ze mzdy;



Srážky ze mzdy – se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance –
rozlišení;



Srážky ze mzdy na základě dohody, na základě výkonu rozhodnutí a
další upřesnění;



Pořadí srážky ze mzdy – problémy ve stanovení pořadí pro zpracování
a správné zadání do zúčtování mezd;



Přednostní a nepřednostní pohledávky – dopad do postupu zpracování;



Nezabavitelná částka 2019 – zásadní změny od 062019 – příklad
výpočtů změn;



Srážky ze mzdy a více plátců mzdy nebo jiného příjmu v zúčtovacím
období; postupy pro více plátců mzdy, které uvádí OSŘ;



Insolvence – změny v oblasti insolvence – novela Insolvenčního
zákona; provádění srážek při vyhlášení insolvence;



Příklady výpočtů exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy v roce
2019 a upozornění na změny v dané oblasti pro rok 2020;



Diskuze

PŘEDNÁŠÍ
Vladislava Dvořáková, DiS - mzdová a personální auditorka. Má více jak
30 let praktických zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou.
Působí ve veřejném sektoru i v komerční sféře. Má také bohaté zkušenosti
se zpracováním vnitřních předpisů (pracovní řád, mzdový předpis,
zpracování platových předpisů dle § 6, NV 564/2006 sb.). Je dlouholetou
členkou kolegia Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a
pracovních vztahů. Publikuje v časopisu Práce a mzda.
MÍSTO
Dům kultury Teplice
Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

TERMÍN
25. říjen 2019, od 9:00 hodin do 14:00 hodin

CENA
2100,-- Kč, nejsme plátci DPH

PLATBA
- v hotovosti před zahájením semináře od 8:00 do 9:00 hodin, prezentace
- převodním příkazem č.ú.: 2425735714/0600, VS 25102019
- daňové doklady obdrží každý účastník u prezentace v den konání semináře

ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení

PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 24.10.2019,viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem: semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

