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NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ V ROCE 2020 A 2021.
AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PRAXE
(WEBINÁŘ - VIDEOZÁZNAM 3 hodiny a 59 minut))
Cílem webináře je seznámit účastníky se změnami v roce 2020 a s účinností od 1.1.2021 a řešení
současných problémů praxe. Výklad bude doplněn o konkrétní příklady. Určen je pro mzdové účetní,
personalisty, pracovníky ekonomických úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
Tématická náplň:
I. ELEKTRONICKÁ NESCHOPENKA
II. PRVÁ VLNA EPIDEMIE KORONAVIRU





Ošetřovné v první vlně koronavirové epidemie (zákon č. 133/2020 Sb.)
Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení (zákon č. 255/2020 Sb.)
Prominutí pojistného na sociální zabezpečení (zákon č. 300/2020 Sb.)
Prominutí záloh na pojistné pro OSVČ (Zákon č. 136/2020 Sb.)

III. DRUHÁ VLNA EPIDEMIE KORONAVIRU
•

Ošetřovné ve druhé vlně koronavirové epidemie (zákon č. 438/2020 Sb.)

IV. DALŠÍ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ROCE 2020 A 2021
V. „NOVÁ ČÍSLA“ PRO ROK 2021







Účast na nemocenském pojištění, rozhodný příjem
Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
Výše dávek v roce 2021
„Redukční hranice“ pro výpočet náhrady mzdy při DPN či karanténě
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení
Pojistné u osob samostatně výdělečně činných

Účastníci obdrží písemný materiál elektronicky.
ZÁZNAM PŘENOSU Z 27. LISTOPADU 2020
Lektor:
Cena:

JUDr. František VLASÁK, MPSV, uznávaný odborník s dlouholetou praxí, zkušený lektor
1.200,- Kč (cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení.
Bude Vám k dispozici od prvního spuštění 48 hodin - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho přetáčet
zpět k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k přehrávání videozáznamu na 48 hodin.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 1127
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