ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Martin Semančík, Havlíčkova 4138, 430 03 CHOMUTOV
IČO: 86765493
Seminář: Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020

VZDĚLÁVACÍ AGENTURA
MARTIN SEMANČÍK
CHOMUTOV
POŘÁDÁ

Termín: 18. listopad 2019

ODBORNÝ SEMINÁŘ

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

Fax:………………

IČO:…………………...

DIČ:……………..……

PSČ:………..

e – mail:…………………………

ZMĚNY VE MZDOVÉ
A PESONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2020

Počet osob:…..
Kurzovné:……………,--Kč
ZPŮSOB ÚHRADY SEMINÁŘE:
 Platba v hotovosti:…………………….
 Převodním příkazem z účtu č. :……………………../…………

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

 Fakturou:……………………
Dne …………. 2019

18. LISTOPAD 2019

Razítko a podpis

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

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

PROGRAM SEMINÁŘE:
1.

Stručné shrnutí změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019
Změny ve mzdové oblasti Od 1.5.2019 – uplatnění srážkové daně do 3
000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
Od 1.6.2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.91/2019 Sb.
Od 1.7.2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení
sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu 2.

2. Změny v pracovněprávní oblasti
- výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv
minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ
zdravotního pojištění atd.
3. Změny v daňové oblasti
Tzv. stravenková revoluce, další změny

7. Ochrana osobních údajů dle GDPR,
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
8. Změny v poskytování rodičovského příspěvku v r. 2020
9. Další změny k datu konání semináře
10. Dotazy a diskuse

-----------------------------------------------------------------------------------------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)

4. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

5.

-

nové redukční hranice pro rok 2020

-

maximální vyměřovací základ v r. 2020 a další parametrické údaje
(dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.)

-

elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů a
pojištěnců

Změny ve zdravotním pojištění
-

odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv.
chráněné dílny v r. 2020,

-

minimální vyměřovací základ u zaměstnanců

-

minimální vyměřovací základ odvod pojistného u OSVČ,

-

osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu

6. Změny v oblasti srážek ze mzdy
- nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění
srážek ze mzdy
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

TERMÍN
18. listopad 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.: 35-4181130207/0100, VS 18112019
- 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 17.11.2019,viz. zadní strana
b) telefonicky: 606 489 081, 723 628 138
c) e-mailem: semancikova@semancik.net nebo na www.semancik.net

