VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV
IČO: 48298816
Seminář: Zásadní průlomové změny v provádění srážek ze mzdy od 1.6.2019.
Zaměstnávaní specifických skupin zaměstnanců, brigádníci, studenti,
důchodci, a další skupiny.
Dovolená komplexně.
Dočasná pracovní neschopnost od 1.7.2019 a náhrada mzdy při DPN.

Termín: 27. červen 2019
Organizace:…………………………………………..
Jméno a příjmení:………………………………….…
Adresa:……………………………………………….
Telefon:………………

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

e – mail:…………………………
Počet osob:…..

MARTA SEMANČÍKOVÁ
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

ODBORNÝ SEMINÁŘ
ZÁSADNÍ PRŮLOMOVÉ ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ
SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 6. 2019
ZAMĚSTNÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH SKUPIN
ZAMĚSTNANCŮ – BRIGÁDNÍCI, STUDENTI, DŮCHODCI
A DALŠÍ SKUPINY
DOVOLENÁ KOMPLEXNĚ
DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST OD 1. 7. 2019
A NÁHRADA MZDY PŘI DPN

27. ČERVEN 2019

Kurzovné:……………,--Kč
Bude uhrazeno z účtu č. :……………………../…………
Platba v hotovosti:…………………….
Dne …………. 2019

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)

Razítko a podpis

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

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

PROGRAM SEMINÁŘE:
Zásadní průlomové změny v provádění srážek ze mzdy od 1.6.2019
Brigádníci – zpravidla studenti
1) Volba pracovněprávního vztahu a její podmínky: dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr.
2) Obecná odpovědnost- § 250 ZP, odpovědnost za schodek na svěřených
hodnotách - § 252 ZP,
3) Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců (rozsah
týdenní pracovní doby, přestávky na oddych, vstupní prohlídky, práce v noci,
práce přesčas.)
4) Příjem zaměstnance a způsob zdanění, uplatnění slevy na studenta,
prokazování nároků na slevy, roční zúčtování
5) Povinnosti zaměstnavatele z hlediska zdravotního pojištění
- pojištěnci státu - doložení těchto skutečností
- minimální vyměřovací základ a odvod pojistného
4) Povinnosti zaměstnavatele z hlediska účasti na nemocenském pojištění
Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti
Nárok na nemocenské v době brigád.
5) Další povinnosti zaměstnavatele – zápočtový list, ELDP, potvrzení o
zdanitelných příjmech, potvrzení o době pojištění - § 42 zákona č. 582/1991 Sb.
6) Nároky zaměstnanců – brigádníků - dovolená, stravenky, zaměstnanecké
benefity.
Důchodci
1) Povinnosti zaměstnance – předložit rozhodnutí o přiznání důchodu
2) Ohlašovací povinnosti zaměstnavatele
3) Důchodci jako pojištěnců státu
4) Nemocenské poživatelů starobních důchodů a invalidních ve 3. stupni
Dovolená
Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
Krácení dovolené
Dovolená za odpracované dny
Dodatková dovolená a její čerpání
Zaokrouhlování dovolené
Převody zůstatků dovolené
Proplacená dovolená
Dny, které se považují za odpracované
Dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Přechod z nerovnoměrně do rovnoměrně rozvržené pracovní doby a naopak
Změna zaměstnání v průběhu kal. měsíce – vliv na dovolenou

Čerpání dovolené – plány dovolených
Hromadné čerpání dovolené
Náhrada mzdy za dovolenou
„Přeplacená dovolená“ a srážka ze mzdy
Převod nevyčerpané dovolené do dalšího roku, sankce, proplacení nevyčerpané
dovolené
Dočasná pracovní neschopnost a náhrada mzdy při DPN
Náhrada mzdy při DPN v době prvních 14 kalendářních dnů do 30. 6. 2019
(uplatnění karenční doby)
Náhrada mzdy při DPN v době prvních 14 kalendářních dnů od 1. 7. 2019 –
zákon č. 32/2019 Sb. a význam přechodného ustanovení
Správné určení počátku DPN u směnných a nepřetržitých provozů
Fiktivní harmonogram směn u DPP, DPČ, pružného rozvržení pracovní doby a u
zaměstnanců, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele
Kontrola léčebného režimu a případné sankce
Výplata náhrady mzdy při DPN
Snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele od 1. 7.
2019 na 24,8%
- dopad na výpočet daňového základu u zálohové i srážkové daně
- Dotazy posluchačů

----------------------------------------------------------------------------------------PŘEDNÁŠÍ
Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví,
specialistka personální agendy, Praha
MÍSTO
Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
PALACKÉHO 4995, 430 01 CHOMUTOV
(Městská knihovna Chomutov, 2. patro, velká zasedací místnost)
TERMÍN: 27. ČERVEN 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
- převodním příkazem č.ú.: 2425735714/0600, VS 27062019
ZDARMA
Studijní materiál, drobné občerstvení
PŘÍPADNÁ ÚČAST NA SEMINÁŘI MUSÍ BÝT POTVRZENA:
a) zasláním závazné přihlášky do 26.6.2019,viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem: semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

