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: seminare@agseminare.cz, web: www.agseminare.cz, tel.: 517330240, 606072977

________________________________________________________________________________________

EXEKUCE A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ
AKTUÁLNÍ OTÁZKY A VÝZNAMNÉ ZMĚNY OD 1.1.2022
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Praktický webinář především pro účetní a mzdové účetní, personalisty, podnikatelé, asistentky a ostatní
osoby, zabývající se výpočtem mezd.
Tematická náplň:
 Základní právní normy ke srážkám, včetně novel
 Stanovení a výpočet nezabavitelných částek s ohledem na vyživované osoby – praktický výpočet
srážek od 1.1.2022
 Rozlišení typů srážek – přednostní, nepřednostní a jejich odlišnosti v případě srážky
 Určení pořadí srážek
 Souběh pohledávek a jejich poměrné uspokojení
 Postižení jiné peněžité pohledávky – srážka, určení pořadí; postup exekutorů ke srážkám
 Povinnosti a postupy zaměstnavatelů při provádění exekucí a srážek ze mzdy
 Co je to poměrné uspokojení pohledávek? – časté chyby zaměstnavatelů
 Provádění srážek při oddlužení plněním splátkového kalendáře (osobní bankrot) – podrobný postup
zaměstnavatele
 Je povinnosti zaměstnavatele vždy plnit bezbřehá přání exekutora? Je možná nějaká obrana?
 Novela EŘ – součinnost zaměstnavatelů, odměna za provedení srážky
 „Milostivé léto“ – omezená účinnost, na koho se vztahuje, kdy lze uplatnit, podmínky, spoluúčast plátců
mzdy,
 Chráněný účet – k čemu slouží, jaké má plátce mzdy povinnosti,
 Novela OSŘ – nárok na paušální náhradu plátcům mzdy od 1.1.2022
 Zastavování exekucí – správný postup zaměstnavatele, daňové souvislosti
 Podléhá odměna zaměstnance Integrovaného záchranného systému výkonu rozhodnutí?
 Aktuální stav legislativy ke dni konání semináře
 PŘÍKLADY k výpočtům jednotlivých typů srážek, obsáhlé materiály lektora
 Diskuze, dotazy
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 27. LEDNA 2022
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)

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: 0127
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