
 
 

 

oblast Trutnov 
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406 
POZOR! Jsme plátci DPH.                                IČ: 431257, DIČ: CZ00431257 

AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO 
 

info: www.ajaktn.cz            rezervace: ajaktn@seznam.cz 
 

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit 
i více účastníků, nejdéle do 09. ledna 2023. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1600,- Kč bez DPH 
+ 336,- Kč DPH, celkem 1936,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků, 
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní 
symbol 100123, nejpozději do 09. ledna 2023. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti 
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka. 

POZOR! Jsme plátci DPH. 

Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky. 
 
         Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. 
        MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov 

Změny v oblasti mzdové a personální agendy teoreticky i prakticky v r.2023 
1) Změny v pracovněprávní oblasti  

Návrh na změnu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně 

o inspekci práce atd.)  

2) Slevy na pojistném od 1.2.2023 v příkladech 

Okruh oprávněných zaměstnanců, na něž je možné slevu uplatnit – Podmínky pro uplatnění slevy – Kdy nelze slevu uplatnit 

– Penále při neoprávněném uplatnění slevy – Povinnosti zaměstnavatele – Povinnosti zaměstnance – Povinnosti ČSSZ – Nové 

závazné formuláře  

3) Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy 

Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu – Doplatek se netýká náhrady mzdy – Další změny v této oblasti – Správný 

výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy) 

4) Změny v zákoně o daních z příjmů 

Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v r. 2023 ve všech souvislostech – Potvrzení 

o zdanitelných příjmech – účel potvrzení – Stručně o ročním zúčtování 

5) Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení   

změny v zákoně č. 187/2006 Sb. souvislosti se změnou zákoníku práce – nové redukční hranice pro rok 2023 – maximální 

vyměřovací základ v roce 2023 – další parametrické změny – dobrovolná účast na důchodovém pojištění – změny 

v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1.4.2022 a problémy s tím spojené 

6) Parametrické změny ve zdravotním pojištění  

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění – minimální vyměřovací základ – odvod 

pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu   

7) Změny v oblasti srážek ze mzdy 

Paušální náhrada nákladů při exekuci – Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění – Příklady 

na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu – Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna 

v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád – Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2023 – vyživovaná osoba a 

její prokazování pro účely srážek ze mzdy – posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně 

insolvenční srážky – roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a  při insolvenční srážce  

8) Další změny k datu konání seminář 

Např. vyhláška o cestovních náhradách v r. 2023 – Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS 

9) Dotazy a diskuse 

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha.  
Webinář se uskuteční v úterý 10. ledna 2023 v 9 h.  

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 10. ledna 2023 
 

PODNIK, firma: ........................................................................................................................................ 
 
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek 
 
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................              razítko, podpis 

mailto:ajaktn@seznam.cz

