OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DOMAŽLICE
Haltravská 437, 344 01 Domažlice, mob. 722 10 60 20
e-mail: info@ohkdomazlice.cz, www.ohkdomazlice.cz

si Vás dovoluje pozvat na

WEBINÁŘ

Zásadní změny v personální a mzdové oblasti od roku 2021
Určeno: Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální
informace.
Přínos / Cíl: Na webináři získáte aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí
se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete
celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Termín
Místo konání

15. ledna 2021, 09.00 – 14.00 hod.
webinář ON-LINE

Přednáší
Zdeněk Křížek – specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený
lektor kladoucí důraz na aplikaci legislativy na praktických příkladech.

Program
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJATÝCH OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19 – ošetřovné,
karanténa, kompenzační bonus OSVČ, s.r.o., dohody, Program ANTIVIRUS – A plus, B. Uplatňování nároku,
čerpání, výše kompenzačního bonusu, ošetřovného, délka čerpání.
OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2021 – povinnosti zaměstnavatele: Vedení osobní evidence, potřebné
údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů
zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele.
ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2021 – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance:
Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací). Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy
pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době korona virové mimořádné opatření vlády usnesení vlády od 19. října 2020 dosud…….
ZÁKONÍK PRÁCE 2020 a 2021: Zásadní změny v Zákoníku práce od 30.7. – změny v pracovní době – nový
pojem vícesměnné provozy, pružná pracovní doba, práce z domova v době korona viru, nový obsah zápočtového
listu, vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, důležité novinky v oblasti doručování
písemností – doporučení vzory, vnitřní předpis k doručování písemností, nově výpočet průměrného výdělku do
zaručené mzdy. Novinky v Zákoníku práce od 1.1.2021 – Zásadní změny v dovolené od roku 2021 - porovnání
výpočtu dovolené v roce 2020 a 2021, její určení na hodiny, čerpání dovolené, krácení dovolené, náhradní doby a
dovolená, dodatková dovolená, výměra dovolené. Názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené. Další změny –
Překážky v práci – nově Placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů. Sdílené pracovní místo.
Náhrady škody v roce 2020 a 2021 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku
práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty
újmy na zdraví podle Zákoníku práce. Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na
pohřeb – zřízení pomníku – základní informace.
ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MZDA, PLAT, ODMĚNA 2021 – Nové výše minimální a zaručené mzdy
pro rok 2021, a dopady minimální mzdy do dalších právních předpisů – příplatek za ztížené pracovní prostředí,
dopočet do MVZ - zdravotní pojištění, příjem ve vazbě na nekolidující zaměstnání.

SRÁŽKY ZE MZDY OD 1.1.2021 - srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle daných právních předpisů. Příjmy,
které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek. Dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – od 1.1.2021. Součinnost zaměstnavatele vůči
exekutorům……. . Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.
VŠEOBECNÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD OD ROKU 2021 – nové výše redukčních hranic pro výpočet dávek
nemocenského pojištění a náhrady mzdy za prvních 14 dnů. Názorné ukázky výpočtů náhrady mzdy. Vnitřní předpis
k zajištění kontroly dočasně práce neschopného zaměstnance.
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - průměrný výdělek a následný výpočet povinných
záloh pro OSVČ – důchodové pojištění, zdravotní pojištění. Osoby dobrovolně důchodově pojištění. Názorná
ukázka výpočtu důchodu pro rok 2021. Nová rozhodná výše odměny pro vznik účasti na nemocenském pojištění u
zaměstnanců vykonávající práce v rámci tzv. malého rozsahu. Názorné ukázky výpočtů.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ NOVINKY KE DNI KONÁNÍ WEBINÁŘE - ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY, nové výše
zdaňování příjmů, nově srážková daň, zálohová daň. Vyhláška o tuzemském a zahraničním stravném, tzv.
stravenkový paušál, atd………
ZÁVĚR, odpovědi na dotazy.
Posluchači tohoto jednodenního webináře obdrží bohaté pracovní materiály, s výkladem a názornými ukázkami
praktických výpočtů se zaměřením na zásadní změny v oblasti Zákoníku práce a v oblasti odměňování
zaměstnanců………..
Účastnický
poplatek

1 690 Kč včetně DPH pro členy OHK Domažlice
1 890 Kč včetně DPH pro ostatní účastníky

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 13. 01. 2021 na základě faktury vystavené OHK Domažlice.
Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací webináře, studijní materiál.

Splatnost a uzávěrka přihlášek nejpozději do 13. 01. 2021

