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ZMĚNY VE VÝPOČTU SRÁŽEK PŘI EXEKUCÍCH A INSOLVENCI
2020-2021
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)
Určeno pro: podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní a ostatní osoby, zabývající se účtováním mezd a personální
oblastí. Na webináři budete upozorněni na změny při provádění srážek a připravované novinky v oblasti
insolvenčních řízeních.
Tematická náplň:

● Právní základ v oblasti srážek – OSŘ, EŘ
● Základní podmínky pro provádění srážek – exekuce, insolvence – jak má zaměstnavatel postupovat, aby
prováděl srážky ve správné výši
● Nezabavitelné částky a konstrukce výpočtu srážek
● Rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek – jak má zaměstnavatel rozdělit do třetin
a pracovat s nimi
● Co je to poměrné uspokojování pohledávek – časté pochybení zaměstnavatelů
● Provádění srážky – rozdíl mezi exekuci a insolvenci – KROK za KROKEM
● Jak provádět srážky na výživné při stanovení řádného i dlužného výživného?
● Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
● Opravdu musí zaměstnavatel plnit bezbřehá přání exekutorů?
● Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k nepřijatelnosti postupů exekutorů vůči plátcům mzdy
● Připravované změny v OSŘ, Insolvenčním zákonu i exekučním řádu
● Informace o připravovaných změnách jsou závislé na průběhu legislativního procesu
● Dotazy, diskuze
Součástí semináře jsou praktické příklady a rozsáhlý materiál.
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Termín:

úterý 25. května 2021
od 9,00 do 13,30 hodin

Místo:

webinář – živé vysílání k Vám do kanceláře či domů

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 rozsáhlý písemný materiál)

Nejpozději den před konáním webináře (po úhradě) od nás obdržíte písemný materiál a link k připojení se
přes MS Teams.
Co potřebujete? Stačí Vám počítač či notebook a internetové připojení.
Dotazy můžete pokládat přes chat.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k připojení na webinář v určeném čase.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 2505
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