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* * * VIDEOKURZ * * *

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
A SNĚMOVNÍ TISK 1025
Přednášející:
Délka videa:
Materiály:
Dotazy:
Cena:

Ing. Tomáš Smutný – odborník na mzdovou problematiku a personalistiku
45 minut
videokurz (videozáznam) + materiály v elektronickém formátu
formou e-mailu přímo na lektora do týdne od zakoupení
500,- Kč (nejsme plátci DPH)

Cíl videokurzu:
Cílem videokurzu je seznámit účastníky s problematikou překážek na straně zaměstnavatle a novinek ze
Sněmovního tisku č. 025 – změna zákona o Nemockenském pojištění, nové povinnosti zaměstnavatelů a
Kurzarbeit.
Pro koho je videokurz určen:
Videokurz je určen pro mzdové účetní a personalisty.
Lektor:

Ing. Tomáš SMUTNÝ
Od r. 2019 generální ředitel QI GROUP a.s., předtím ředitel technické podpory, tvůrce informačního
systému QI. Odborník na mzdovou problematiku a personalistiku. Metodické dovednosti získal
dlouhodobou praxí jako metodik modulu Mezd pro CZ legislativu informačního systému QI, mentor
modulů Organizace a řízení, Personalistika, Docházka, Procesy a jako lektor seminářů a workshopů se
zaměřením na mzdovou problematiku a personalistiku.
Program videokurzu:


Překážky na straně organizace
- pravidla použití
- integrace do firemního prostředí
- rozdíly v jednotlivých překážkách
- návaznosti na dovolenou
- vliv na zdravotní pojistné



Sněmovní tisk 1025
- změna zákona o Nemocenském pojistném
- nové povinnosti zaměstnavatele
- Kurzarbeit
Součástí zakoupení videokurzu je i možnost zasílání dotazů do týdne od zakoupení.
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Co je videokurz?
 Videokurz je nahraný záznam. Spustit videokurz si můžete kdykoliv Vám to vyhovuje a nemusíte se
přizpůsobovat předem určenému termínu konání.
 Videokurz můžete přetáčet k částem, které si chcete znovu poslechnout. Jde o předtočený záznam
přednášky a práce s videem je podobná, jak jste zvyklí u jiných videí na internetu. Pro spuštění videokurzu
nejsou nutná žádná zvláštní technická zařízení.
 Dotazy k prezentovaným změnám lze lektorovi zaslat e-mailem do týdne od zakoupení.
 Videokurzy mají vysokou kvalitu obrazu a zvuku. Sledování videokurzů je jednoduché a technicky stejně
nenáročné jako přehrávání hudebních videí na internetu.

Objednání videokurzu a obchodní podmínky
Objednání videokurzu je možné online na webových stránkách www.ivajezova-profieduca.cz nebo e-mailem
odeslaným na profieduca@seznam.cz. V e-mailu je nutné uvést název a adresu obchodní organizace/firmy, IČ, DIČ,
kontaktní osobu a telefonický kontakt.
Po zaregistrování objednávky vám bude odeslán účetní doklad, na základě kterého provedete úhradu videokurzu
na bankovní účet u ČSOB č. 376376014/0300.
Po úhradě videokurzu obdržíte:
 Plný záznam videokurzu.
 Materiály v elektronickém formátu.
 Možnost zasílat lektorovi formou e-mailu jakékoli dotazy k prezentovaným informacím do týdne od
zakoupení.
Ve věcech zde neuvedených (zejména GDPR) platí Obchodní podmínky uveřejněné na www.ivajezova-profieduca.cz.

