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Změny v oblasti mzdové a personální agendy v r. 2022
Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti
Promítnutí změn v zákoně o NP do zákoníku práce ♦ Doba ošetřovného je pro účely nároku na dovolenou dobou odpracovanou!
Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzairbeit,
Podmínky, za kterých se příspěvek poskytne ♦ Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce
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) ♦ Možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách
u mateřské a rodičovské dovolené ♦ Jak správně řešit přeplatek dovolené ♦ Náhrada mzdy při DPN
Změny v zákoně o daních z příjmů
správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v r. 2022 ♦ další změny pro rok 2022 ♦ zvýšení daňového
zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za rok 2021 ♦ zrušení měsíčního limitu pro daňový bonus od roku 2022
Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
změny v zákoně č. 187/2006 Sb. (otcovská poporodní péče, změkčení podmínek u dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného) ♦ nové
redukční hranice pro rok 2022 ♦ maximální vyměřovací základ v roce 2022 ♦ další parametrické změny ♦ dobrovolná účast na důchodovém
pojištění ♦ změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1.4.2022
Změny ve zdravotním pojištění
Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění ♦ minimální vyměřovací základ ♦ odvod pojistného u OSVČ,
OBZP, pojištěnci státu
Změny v oblasti srážek ze mzdy
chráněný účet dlužníka ♦ náhradní výživné ♦ paušální náhrada za exekuční srážku – od r. 2022 ♦ nezabavitelná částka v roce 2022 ♦ mez,
nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení ♦ 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 ♦ minimální odstupné,
odstupné (odchodné) a exekuční srážka
Další změny a informace k datu konání semináře
Antivirus A – karanténa a izolace ♦ Kdo rozhoduje o karanténě, kdo o izolaci ♦ Kdo vystavuje v daných případech E-neschopenku ♦
Ošetřovné – 80% DVZ zpětně od 1.11.2021 ♦ A co příspěvek při karanténě (až 370 Kč)? ♦ Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4%
podíl ♦ Výše stravenkového paušálu v r. 2022
Dotazy a diskuse

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha.
Webinář se uskuteční ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 9 hodin.

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 15. prosince 2021. 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 161221, nejpozději do 15. prosince 2021. 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 16. prosince 2021
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

