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SRÁŽKY ZE MZDY A PLATU
ZMĚNY VE VÝPOČTU SRÁŽEK PŘI EXEKUCÍCH A INSOLVENCI
2020-2021
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM – 4 a půl hodiny)
Praktický webinář především pro mzdové účetní podnikatelské i nepodnikatelské sféry.
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
● Poslední a 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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ZÁZNAM PŘENOSU Z 25. KVĚTNA 2021
Lektorka:

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

Cena:

1.700,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut rozsáhlý písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení. Bude
Vám k dispozici od prvního spuštění 5 kalendářních dnů - 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 5 kalendářních dnů.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0525
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