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________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

EXEKUCE A SRÁŽKY ZE MZDY PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH
ZMĚNÁCH OD 1.7. 2020, VÝKLAD A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY
- akreditovaný vzdělávací program –

Praktický seminář zejména pro účetní a mzdové účetní, personalisty, podnikatele, asistentky a ostatní osoby,
zabývající se výpočtem mezd a platů. Změny od 1.4. 2020 (NV č.61/2020 Sb.,) a nový způsob výpočtu
nezabavitelných částek od 1.7.2020 dle NV č. 62/2020 Sb. Výpočet konkrétních příkladů.
Tematická náplň:
 Základní právní normy ke srážkám, zaměření na poslední novely příslušných právních předpisů.
 Stanovení a výpočet nezabavitelných částek s ohledem na vyživované osoby – nový výpočet srážek
od 1. 7. 2020.
 Rozlišení typů srážek – přednostní, nepřednostní a jejich odlišnosti v případě srážky.
 Určení pořadí srážek i u starších pohledávek.
 Souběh pohledávek a jejich poměrné uspokojení – časté chyby zaměstnavatelů.
 Postižení jiné peněžité pohledávky – srážka, určení pořadí – postup exekutorů ke srážkám.
 Povinnosti zaměstnavatelů při provádění exekucí a srážek ze mzdy.
 Poměrné uspokojení pohledávek – časté chyby zaměstnavatelů.
 Provádění srážek při oddlužení plněním splátkového kalendáře (osobní bankrot) – podrobný postup
zaměstnavatele.
 Upozornění na chyby zaměstnavatelů při provádění srážek.
 Nepřijatelné postupy exekutorů a jak se vůči nim bránit – připravovaná novela EŘ.
 Aktuální stav legislativy ke dni konání semináře.
 Příklady k výpočtům jednotlivých typů srážek od 1.7.2020, obsáhlé materiály lektora.
 Diskuze a dotazy.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

čtvrtek 21. května 2020
od 9,00 hodin do 13,30 hodin, prezence od 8,30 hodin

Místo:

BRNO, Hotel Slavia, Solniční 17 (5 minut pěšky od zastávky tramvaje Česká)

Lektorka:

Bc. Elena VONTORKOVÁ
specialistka na mzdové účetnictví, majitelka účetní a daňové firmy PAMDATA, zkušená lektorka

Cena:

1.900,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení)
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