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POZVÁNKA na seminář
Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně v roce 2018
aneb

CO SE NEDOZVÍTE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 NA SOUHRNNÉM SEMINÁŘI
KE ZMĚNÁM VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

Ing. Antonín DANĚK, metodik a specialista na zdrav. pojištění

přednáší:

v učebně SIVRE - Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., – v centru města vedle Domu kultury
Termín konání:

úterý 28. listopadu 2017 od 09. 00 hod.,
seminář je se spoustou příkladů z praxe…

Obsah:
o

Změny v soukromém právu a jejich dopady ve zdravotním pojištění - příklady.

o

Podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění včetně aktualit s ohledem na vývoj legislativy.

o

Vliv zvýšení minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem s příklady: souběžné příjmy, poměrná část
minima, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost, nekolidující
zaměstnání aj.

o

Důsledky zásadních změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady –
neplacené volno, dohody apod.

o

Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2017/2018 a v roce 2018.

o

Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém
období – souběžné kategorie, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka,
oznamovací povinnost – přihlašování a odhlašování zaměstnanců, proč zdravotní pojišťovny kontrolují, nemoc v
ochranné lhůtě aj. Významné číselné hodnoty, platné v roce 2017.

o

Příjmy, ze kterých se v roce 2018 zdravotní pojištění neplatí.

o

Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie.

o

a mnoho dalších užitečných informací.

o

Diskuze.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.
Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění
kdykoli v dalším období.

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 1117. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.
V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
Přihlášky přijímáme do 21. 11. 2017. Nejsme plátci DPH.

Martin PETR, předseda ZO SÚ

V Ústí nad Labem dne 31/8/2017

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

PŘIHLÁŠKA – Zdravotní pojištění
na seminář „Zdravotní pojištění“ dne 28. 11. 2017 přihlašujeme …………………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 1117

jméno (-a)

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

