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POZVÁNKA na seminář

Změny v nemocenském a důchodovém pojištění a
dalších zákonech
v roce 2018 a novinky pro rok 2019
přednáší: paní Dana MARKOVÁ, vedoucí kontrolního oddělení OSSZ Ústí nad Labem
paní Mgr. Jana ŠKULTÉTYOVÁ, vedoucí důchodového oddělení
Termín konání: čtvrtek 13. prosince 2018 od 09.00 hod.,
Obsah:
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Změny zákona o NP pro aktuální rok.
Nejčastěji se vyskytující chyby v souvisejících oblastech.
Jak se vyhnout problémům při kontrole OSSZ a mít vše v pořádku.
Přehled nejdůležitějších změn v oblasti plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění,
vyhotovování a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (včetně praktických příkladů vyplnění a
informace o připravovaných změnách).
Součinnost zaměstnavatelů při řízení o dávky důchodového pojištění, potvrzování rozhodných skutečností při
žádosti o zhodnocení vyloučené doby pro výpočet důchodu.
Podmínky pro nárok na předčasný starobní důchod.
Výpočty důchodů v roce 2018.
Zvyšování procentní výměry starobního důchodu při výdělečné činnosti po vzniku nároku na důchod.
Dokládání chybějící doby pojištění, informativní osobní list důchodového pojištění.
Osoby zdravotně znevýhodněné.
Aktuální informace ke dni konání semináře.

Místo konání: Dvořákova 3134/2, 400 01, Ústí n. L., učebna SIVRE – v centru města vedle Domu kultury
Doprava:

z Mírového náměstí směr Dům kultury cca 150m pěšky. Pokud pojedete autem, tak využijte parkoviště vedle
benzinové stanice OMV nebo v blízkém okolí.

Poplatek za účastníka 1.250,- Kč, za člena ZO SÚ 1.050,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem, č. ú.
515182333/0300. KS 0308, VS číslo 1218. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.

V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení.
Přihlášky přijímáme do 7. 12. 2018. Nejsme plátci DPH.

V Ústí nad Labem dne 9. 11. 2018
Martin PETR, předseda ZO SÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA
na seminář „Nemocenské pojištění“ dne 13. 12. 2018 přihlašujeme …………..………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 1218.
jméno (-a) – počet přihlášených:

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

