AKADEMIE
J.
A.
KOMENSKÉHO
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

info: www.ajaktn.cz

rezervace: ajaktn@seznam.cz

Novinky v r. 2022 a nové problémy ve mzdové účtárně 30.5.2022
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nové ohlašovací povinnosti od 1.4.2022 v oblasti nemocenského pojištění • Obsah nového elektronického formuláře • Část 9 – vyplňování
a problémy s tím spojené • Průměrný výdělek pro účely úřadu práce • Zápočtový list a jeho náležitosti • Příloha zápočtového listu a její
obsah
Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2/022 podle zákona č. 371/2021 Sb. • Ohlašovací povinnosti dle § 10 zákona č. 48/1997 Sb. a
sankce na neplnění těchto povinností • Nové sankce při neplnění nových ohlašovacích povinností všech pojištěnců českého zdravotního
pojištění • Nový výpočet penále a limit pro odstranění tvrdosti zákona - zvýšení na 30 000 Kč • Změny v zákoně 592/1992 Sb. • Zvýšení
limitu pro vratku přeplatku pojistného a výběr dlužného pojistného (týká se i penále) - částka 50 Kč se zvýšila na 200 Kč
Pojistné na sociální zabezpečení • Výpočet penále nově od 1.1.2022 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního
zabezpečení
Náhrada mzdy při překážkách v práci • Překážky na straně zaměstnavatele • Překážky na straně zaměstnance • Náhrada odměny v rámci
DPP a DPČ – judikát
DPP a DPČ – náležitosti a nové skutečnosti • Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ – judikát • Mimořádná odměna i v rámci dohod o
pracích mimo pracovní poměr, a to bez nutnosti ujednání v samotné dohodě – judikát
Povinnosti při vzniku pracovního úrazu • Náhrada na ztrátu na výdělku po dobu trvání DPN a po ukončení DPN • Valorizace průměrného
výdělku – NV č. 507/2021 Sb. od 1.1.2022 (o 1,3% + 300 Kč)
Změna zimního času na letní čas • Noční směna je o 1hodinu kratší – vliv na nárok na dovolenou - 51,99 týdnů – vhodné odklonit se ve
prospěch zaměstnance
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v r. 2022 Sb. • Vývoj situace, konečné řešení a problémy s tím spojené • Paušální náhrada nákladů
při exekuci • Výše a výpočet paušální náhrady • Kdo nemá nárok na paušální náhradu • Přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.
Dovolená v hodinách
Upozornění na některé případy
– sjednaná týdenní pracovní doba a práce nad úvazek do stanovené týdenní pracovní doby
– Zůstatek dovolené a její převod do dalšího roku
– Dovolená nad 4 týdny a žádost zaměstnance o převod dovolené na 4 týdny - § 218 odst. 2 ZP
– Přečerpaná dovolená a řešení přeplatku
– Dovolená po mateřské dovolené a následné čerpání RD
– návrat z RD a další MD nebo návrat z RD a výkon práce
– náhradní volno za práci přesčas- den náhradního volna se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou
– náhradní volno za výkon práce ve svátek - přísluší náhrada mzdy (plat se nekrátí), a proto jde o den započitatelný do nároku
na dovolenou

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha.
Webinář se uskuteční ve středu 11. května 2022 v 9 hodin.

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 10. května 2022. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- 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 110522, nejpozději do 10. května 2022. 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

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 11. května 2022
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

