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* * * VIDEOKURZ * * *

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, INSOLVENCE
vč. NOVINEK OD 1.7.2021
Přednášející:
Délka videa:
Materiály:
Dotazy:
Cena:

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

Cíl videokurzu:
Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při
zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě, a to i v kontextu změn roku 2021.
Aktuální situace spojená s epidemií zajímá všechny a je tím nejzásadnějším tématem i v mzdové a
personální agendě. Nezapomínejme však na to, co již bylo integrováno do sbírky zákonů stran exekucí a
insolvencí. Webový seminář nabízí kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních
srážek na modelových příkladech včetně změn, které v legislativě v těchto tématech nastaly a nastanou, a
to včetně úplné novinky od 1.7. 2021 v podobě náhradního výživného.
Pro koho je videokurz určen:
Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat
ucelený přehled na tuto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy při provádění
exekučních i insolvenčních srážek.
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:













srážky bez souhlasu a se souhlasem
srážky přednostní a nepřednostní
nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
nezabavitelná částka a vyživované osoby
povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
první a druhý plátce mzdy
postup při výpočtu srážek
povinnosti plátce příjmu
souběh exekucí
problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
problematika výživného + novinka od 1.7.2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických
animacích + chráněný účet
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sankce při porušení povinností
praktické příklady ve všech variantách druhů srážek
exekuce a dočasná pracovní neschopnost
exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční
soudce
dotazy, diskuze

Doporučení lektora
Přijde Vám, že spousta školení je velmi teoretických a pro plné pochopení Vám chybí praktické a blokové příklady?
Problematika srážek ze mzdy patří mezi nejkomplikovanější pasáže celé mzdové a personální agendy. I na tomto
školení se snažím bezprostředně objasnit účastníkům principy správných výpočtů srážek ze mzdy formou
blokových příkladů a grafických animací.
Součástí zakoupení videokurzu je i možnost zasílání dotazů do týdne od zakoupení.

…..

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.

