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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2020 –
NOVINKY, SPRÁVNÉ POSTUPY, PŘÍKLADY ANEB CO SE NEDOZVÍTE
NA SOUHRNNÉM SEMINÁŘI KE ZMĚNÁM VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ
- akreditovaný vzdělávací program –

Seminář je zaměřen na problémy a změny předpisů o zdravotním pojištění. Po skončení semináře bude
možnost individuálních konzultací.
Tématická náplň:
 Změny ve zdravotním pojištění k 1.1.2020 a v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního
pojištění. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.
Příklady k jednotlivým tematickým oblastem. ● Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby:
 Pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné? ● Jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci
zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění? ● Kdy je pro
plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu? A kdy naopak výše příjmu nerozhoduje? ● Na co
všechno se ptát zaměstnance, když jeho příjem nedosahuje minimální mzdy? ● Ve kterých situacích podává
zaměstnavatel opravný Přehled? ● Role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění.
 Skončení zaměstnání a pobírání nemocenských dávek v souvislostech zdravotního pojištění.
 Ochranná lhůta v českém systému i v rámci Evropské unie.
 Ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. děti. Jaké podmínky
resp. možnosti platí při péče o jedno dítě a více dětí v rodině v souvislostech zdravotního pojištění? Jak se
postupuje, když osoba pečující o dítě začne vykonávat výdělečnou činnost? Souběžné „státní kategorie“.
Uplatňování finančních nároků se zpětnou platností. ● Postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec začne
podnikat. ● Základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění. Kdy se sčítají/nesčítají příjmy
z dohod? Souběžné pracovněprávní vztahy. ● Postupy zaměstnavatele – příklady z oblasti minimálního
vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů.
 Které jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie? Co nesmíte
zapomenout, když zaměstnáváte osoby ze zahraničí? Kdy se stává osoba výdělečně činná v rámci EU
pojištěncem systému této země? Ukrajinci s průkazem Evropské unie nebo se zeleným průkazem...
 Na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami? Zveřejňování
dlužníků a spousta dalších zajímavých informací.
Termín:
Místo:

středa 22. dubna 2020
od 9,00 hodin do 13,30 hodin, prezence od 8,30 hodin
OSTRAVA, Hotel HARMONY, 28. října 170 (Ostrava-Mariánské Hory)
dopravní spojení: tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12 a 14 – zastávka Dům Energetiky

Lektor:

Ing. Antonín DANĚK
metodik veřejného zdravotního pojištění, uznávaný odborník, autor řady odborných publikací a článků

Cena:

1.900,- Kč
(cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál a občerstvení a kontakt na lektora)
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: agseminare@infos.cz
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