
 
 

 

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 18. září 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 190922, nejpozději do 18. září 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 

Mzdové aktuality 
1) Očekávané změny v zákoníku práce 

Transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy 

a) Směrnice EU č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU 

Podle směrnice EU by se mělo zabránit obcházení práce na běžnou smlouvu a znevýhodnění pracovníků na zavolanou či na dohodu. 

Pokud není rozvrh hodin pevně stanoven, měli by zaměstnavatelé pracovníky o pracovní době informovat. Lidé by také měli 

v určitém předstihu vědět, kdy je firma do práce povolá. 

b) Směrnice EU č. 2019/1958 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob 

(Zčásti povinnosti splněny již k 1.1.2022 – změny v ošetřovném a dlouhodobém ošetřovném) 

2) Problémy spojené s novou povinností zaměstnavatelů od 1.4.2022 

Vyplňování části „9“ e-formuláře „Přihláška, odhláška, změna – k NP“ 

3) Srážky ze mzdy z pohledu nezabavitelné částky v r. 2022 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.června 2022  

(spisová značka CPJN 202/2022), Nařízení vlády č. 204/2022 Sb. – zvýšení životního minima od 1.7.2022 na 4 620 Kč. 

4) Pracovnělékařské prohlídky 

– pracovní poměr 

– DPP a DPČ 

– záměr MZ týkající se vstupní lékařské prohlídky 

5) Milostivé léto od 1.9.2022 a exekuční srážky z pohledu zaměstnavatele     

6) Zaměstnávání Ukrajinců s dočasnou ochranou a změny v zákonech – LEX Ukrajina 

7) Změny v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině 

Další osvobození bezúplatných plnění 

8) Připravovaná změna v oblasti pojistného na sociální zabezpečení  

Snížení sazby pojistného  za zaměstnavatele o 5 procentních bodů při zaměstnávání  určitých skupin zaměstnanců :  

Sleva se bude vztahovat podle novely na úvazky osm až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců. Patří k nim lidé starší 55 let, 

rodiče či pěstouni dětí do deseti let, středoškolští a vysokoškolští studenti, nezaměstnaní na rekvalifikaci a lidé se zdravotním postižením 

mimo chráněný trh práce. Úleva se bude vztahovat i na zaměstnávání lidí mladších 21 let, u nichž nebude podmínkou zkrácený úvazek.  

9) Dotazy posluchačů 
 

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha.  
Seminář se uskuteční v pondělí 19. září 2022 v 9,30 h. v Quatro škole v Trutnově (3. patro Komerční banky). 

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 19. září 2022 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

