
 
 

 

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 28. října 2019. 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 291019, nejpozději do 28. října 2019. 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, návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2020, 

ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů. 
1. Změny ve mzdové oblasti  

Od 1.5.2019 – uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.) 

Od 1.6.2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb.  

Od 1.7.2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu 

2. Návrh –Změny v pracovněprávní oblasti a odměňování 

Návrh novely zákoníku práce – z pohledu mzdové účetní a personalisty – předpoklad účinnosti od roku 2021 

Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 

– vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. 

3. Návrh změn v ZDP 

4. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení   

nové redukční hranice pro rok 2020 

maximální vyměřovací základ v r. 2020 

další parametrické údaje  

dobrovolná účast na důchodovém pojištění   

5. Změny ve zdravotním pojištění  

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020    

minimální vyměřovací základ  

odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu   

6.  Změny v oblasti srážek ze mzdy 

Nezabavitelná částka v r. 2020 

Výše životního minima 

Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy 

Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky 

Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy 

7. Ochrana osobních údajů dle GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

8. Změny v poskytování rodičovského příspěvku  

9. E-neschopenka 

10. Změny v poskytování rodičovského příspěvku od roku 2020 

11. Dotazy a diskuse  

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, Praha. 

Seminář se uskuteční v úterý dne 29. října 2019 v 9,30 hodin v Národním domě Trutnov. 

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel./zázn.: 499 815 912 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 29. října 2019 
 

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

mailto:ajaktn@seznam.cz

