
 
 

 

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 20. února 2020. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1300,- Kč bez DPH 
+ 273,- Kč DPH, celkem 1573,- 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 210220, nejpozději do 20. února 2020. 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 

I. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020 

II. Pracovní doba podle zákoníku práce 

III. Příprava na budoucí povolání 

Ad I. Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2020  

a) Změny v pracovněprávní oblasti - výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální 

vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.,  

b) Změny v daňové oblasti - Návrh MFČR - stravenková revoluce, další změny 

c) Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení   

- nové redukční hranice pro rok 2020 

- maximální vyměřovací základ v r. 2020 a další parametrické údaje (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.)   

- Parametrické údaje pro OSVČ 

- elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů a pojištěnců 

- první zkušenosti z praxe  

d) Změny ve zdravotním pojištění  

- odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020,     

- minimální vyměřovací základ u zaměstnanců 

- minimální vyměřovací základ odvod pojistného u OSVČ,  

- osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu   

e) Změny v oblasti srážek ze mzdy - nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy  

Ad II. Pracovní doba podle zákoníku práce 

- Informační povinnost zaměstnavatele při vstupu zaměstnance do zaměstnání - § 37 ZP    

- Rozsah týdenní pracovní doby - § 87 ZP – 

- správné posuzování pracovních režimů (jednosměnný provoz, dvousměnný, nepřetržitý a třísměnný) 

- harmonogram směn a změny harmonogramů  

-  přestávky bezpečnostní a přestávky na oddech 

- překážky v práci u pružné pracovní doby, kratší pracovní doba u pružného rozvržení pracovní doby a její správné posuzování (pevná část a volná část) 

Ad III. Příprava na budoucí povolání  

a) Studium na středních školách, učilištích, vyšších odborných školách, v jazykových kurzech 

b) Studium na vysokých školách 

c) Studium v zahraničí, studium na zahraničních školách umístěných v ČR 

d) Prokazování   studia – potvrzení o studiu 

e) Příprava na budoucí povolání pro účely daňové a pro účely srážek ze mzdy  

Dotazy a diskuse  

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha. 

Seminář se uskuteční v pátek dne 21. února 2020 v 9,30 hodin v Národním domě 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 21. února 2020 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

