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OŠETŘOVNÉ, KARANTÉNA, „IZOLAČKA“

DALŠÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY V OBLASTI NEMOCENSKÉHO
A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ přes MS Teams)
Určeno pro:: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických
úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany
Tématická náplň:
Nemocenské pojištění
změny od 1. ledna 2021 a další změny v průběhu roku 2021
aktuální problémy spojené s legislativními změnami a nároky zaměstnanců – např. ošetřovné
v souvislosti s uzavřením a částečným otevřením školských zařízení, karanténa, izolace
● eNeschopenka, získávání informací o karanténě a izolaci z ČSSZ
● účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského pojištění, zaměstnání
malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti
s dosavadním prováděním agendy, povinná elektronizace oznamovacích povinností zaměstnavatele
● práva a povinnosti zaměstnavatele, povinné a doporučené postupy, nejčastější chyby a omyly v praxi
z pohledu ČSSZ
● aktuální otázky v souvislosti s posledními legislativními změnami
● příspěvek v karanténě (tzv. izolačka) – pravidla pro nárok, přenos potřebných informací pro zaměstnavatele
z ČSSZ, započtení s odvodem pojistného
●
●

Pojistné na sociální zabezpečení
vliv dvou akcí „odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při
nedodržení jejich podmínek
● odečet zvýšené náhrady mzdy při karanténě a izolaci od pojistného – nová verze Přehledu
● nová výše maximálního vyměřovacího základu,
● pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2020
● další změny od roku 2021 dle schvalování legislativy
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
●
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Termín:

pátek 16. dubna 2021
od 9,00 do 11,30 hodin

Místo:

webinář – živé vysílání k Vám do kanceláře či domů

Lektor:

Ing. Michal Ztratil
uznávaný odborník z oblasti nemocenského a důchodového pojištění, zkušený lektor

Cena:

1.700,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut podrobný 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 v průběhu nebo poslat dopředu e-mailem.
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: 1604
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