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On-line seminář

Výpočet dovolené od roku 2021 a další změny ve
mzdové a personální oblasti Praktické příklady k
výpočtům
Obsah semináře:
1. Úvod - aktuální legislativní změny v mzdové a personální oblasti
Slevy na pojistném na sociální pojištění
OČR od 1.7.2020
Změny ve srážkách ze mzdy v průběhu roku 2020
Daňový bonus je příjmem dlužníka!
Insolvence fyzické osoby a povinnosti zaměstnavatele

2. Změny v zákoníku práce účinné od 30.7.2020, vysvětlení změn účinných od 1.1.2021 včetně praktických
příkladů k výpočtu dovolené od roku 2021
Převod zůstatku dovolené z roku 2020 do roku 2021
Druhy dovolené
Stanovení nároku na dovolenou v hodinách
Změny úvazku v průběhu roku
Podmínky nároku na dovolenou
Krácení dovolené
Tituly, které se pro účely nároku na dovolenou považují za dobu odpracovanou
Svátek a dovolená
Náhrada mzdy za dovolenou
Přečerpaná dovolená a její řešení

3. Další aktuální změny ve mzdové i personální oblasti od roku 2021
Maximální vyměřovací základ
Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění a její použití
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
Odstranění brutace- zatím v návrhu

4. Dotazy posluchačů
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Časový harmonogram školení:
8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 - 10:30 přednáška (1. část)
10:30 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:00 přednáška (2. část)
12:15 - 12:30 přestávka
12:30 - 14:00 přednáška (3. část)

Lektor
Ing. Růžena Klímová
V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala na
obchodní fakultě VŠE v r. 1979.
Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového
odboru. Obdobnou funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Termíny a přihláška
Datum
9.2.2021

Čas
9:00 - 14:00

Místo
On-line

Cena
3990 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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