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Seminář

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od
1.1.2019
Seminář je určen pro:
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce
2019.

Cíl semináře:
Seznámit se s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičit si je na praktických příkladech.

Obsah semináře:
Změny v pracovně právní oblasti
minimální mzda
zaručená mzda
Změny ve zdravotním pojištění
rozhodný příjem
minimální výše záloh OSVČ
osoba bez zdanitelných příjmů
minimální vyměřovací základ – dopočet pojistného do MVZ a výpočet pojistného z MVZ
Změny v pojistném na sociální zabezpečení
maximální vyměřovací základ
minimální výše záloh OSVČ
výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší činnost, zakládající účast na sociálním zabezpečení
Změny v nemocenském pojištění
rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
redukční hranice
ochranná lhůta
podpůrčí doba
Náhrada mzdy za dobu prvních 14-ti kalendářních dnů trvání DPN v příkladech
Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
uplatňování slev na dani
uplatňování daňového zvýhodnění
nezdanitelné části odčitatelné ze základu daně
Srážky ze mzdy v příkladech
nezabavitelné částky
pořadí prováděných srážek
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dohody o srážkách
insolvenční zákon
Náhrady cestovních výdajů
vyhláška o cestovních náhradách
nová výše tuzemského a zahraničního stravného
Dotazy posluchačů, diskuse
Závěr semináře

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

Lektor
Ing. Ivana Zatloukalová
lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické
kanceláře, provádí činnost účetnicíh poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení
hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

17.12.2018

9:00 - 14:00

Praha

FLEXI OFFICE - 2. patro,

3990 Kč

Závazná přihláška

21.1.2019

9:00 - 14:00

Brno

bude upřesněno

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.

Názory účastníků
Mgr. Jana Michalová, Izopol Dvořák, s.r.o.
Skvělá příprava, materiály a úžasná lektorka!

Jana Hořejší, Hostivařská pekárna, s.r.o.
Byla jsem velmi spokojena!
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Helena Španihelová, Univerzita Karlova v Praze
Školení bylo úžasné, lektorka i referentka byly osoby na svém místě! Moc děkuji!

Jaroslava Jírová, Státní zemědělský intervenční fond
Paní lektorka vždy velmi dobře a humorně odpovídá na položené dotazy.

Martina Martincová, Integrovaná střední škola technická
Služby pořadatele i výklad lektorky byly vynikající!

Alena Ottmárová, LAIC Aktiengesellschaft - o.s.
Výklad byl velmi srozumitelný, i když na obtížné téma!

Tereza Bašová, WDA Assembly s.r.o.
Velmi příjemný seminář!

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení
o absolvování semináře.
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 školení, 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.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:
GDPR, pojistné zákony změny 2019, pojistné zákony 2019, změny v personální oblasti, změny v nemocenském pojištění,
odvod pojistného, změny ve zdravotním pojištění atd.
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