AG vzdělávací agentura, akreditace Ministerstva vnitra ČR
Ing. Alena Chládková, Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov, kancelář: Dr. Janáčka 6,, 682 01 Vyškov, IČ: 67494749
e-mail: agseminare@infos.cz, web: www.agseminare.cz, tel.: 517330240, 606072977

________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A
SPRÁVĚ S DŮRAZEM NA ZMĚNY OD 1. 1. 2021.
ZAŘAZOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD,
URČOVÁNÍ PLATOVÉHO TARIFU A PŘÍPLATKŮ
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář je určen vedoucím zaměstnancům, pamákům, personalistům a mzdovým účetním příspěvkových
organizací (kultura, sociální služby, školství, zdravotnictví aj.), samosprávy (obce, kraje) a části
zaměstnanců státní správy (mimo zákon o státní službě).
Tematická náplň:
● Obecné principy odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
● Výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a případné
změny od 1. 1. 2021
- část šestá zákoníku práce (minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, obligatorní a
fakultativní složky platu)
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě (započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů)


Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací (nařízení
vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) v roce 2020



Rozbor konkrétních příkladů prací a jejich zařazení do platových tříd



Další otázky související s odměňováním zaměstnanců platem

● Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků semináře.
__________________________________________________________________________________
Termín:
Místo:
Lektor:
Cena:

čtvrtek 26. listopadu 2020
od 9,00 do 13,30 hodin, prezence od 8.30 hodin
BRNO, Grandhotel, Benešova 18
Ing. Lenka Dufková, MPSV ČR, specialistka na zařazování zaměstnanců do platových tříd,
hodnocení prací a činností
1.900,- Kč vč. DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení po celou dobu semináře)

________________________________________________________________________________________________
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: agseminare@infos.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář Odměňování zaměstnanců ve VSaS …. dne 26.11.2020 v Brně
Jména účastníků: ...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Název a sídlo firmy pro daňový doklad:...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................IČ:……………………DIČ:………………………..
PSČ: ........................tel.: ........….................e-mail: ………………………….................……č. účtu: ………………………………....
Platba dne ………..……… celkem.………………….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 2611

