SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

pořádá

dvoudenní seminář
pro mzdové účetní a personalisty

MZDY v roce 2011
který se uskuteční
ve dnech 17. a 18. února 2011
v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21

Součástí semináře je i společenský večer spojený
s ochutnávkou vín.

WWW.SVSE.CZ

Program:
Čtvrtek 17. 2. 2011
09:00

Zahájení semináře                                           Ing. Pavel Štohl

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
09:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 12:45
12:45 – 13:00

Daň z příjmů ze závislé činnosti – 1. část
Přestávka na kávu
Daň z příjmů ze závislé činnosti – 2. část
Panelová diskuse

13:00 – 14:00

Přestávka na oběd

Ing. Hanuš Kytler

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SZ

Ing. Marta Ženíšková
14:00 – 15:30 Nemocenské pojištění, pojistné na SZ – 1. část
15:30 – 16:00 Přestávka na kávu
16:00 – 17:00 Nemocenské pojištění, pojistné na SZ – 2. část
17:00 – 17.30 Panelová diskuse
19:30

Společenský večer spojený s ochutnávkou vín

Pátek 18. 2. 2011
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI MZDOVÉ ÚČETNÍ
JUDr. Petr Slunský, PhD.
09:00 – 10:30 Pracovní právo v praxi mzodvé účetní – 1. část
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:15 Pracovní právo v praxi mzodvé účetní – 2. část
12:15 – 12:30 Panelová diskuse

Obsah semináře:
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Přednáší:
Ing. Hanuš Kytler, Finanční ředitelství Brno,
                                 vedoucí oddělení daně z příjmů ze závislé činnosti
Obsah semináře:
1. Vypořádání daňové povinnosti u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti
- poplatníci, kteří mohou požádat o roční zúčtování
- poplatníci, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání
- nezdanitelné částky ze základu daně a doklady k prokázání nároku
na uplatnění
- daňové zvýhodnění na děti v ročním zúčtování
- sleva na manžela, manželku
- daňový režim při dodatečném podepsání Prohlášení
2. Změny v povinnosti plátce daně při vyúčtování za rok 2010 vzhledem
k novému daňovému řádu od 1. 1. 2011
- změny v řádném vyúčtování, opravném vyúčtování a dodatečném
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti i daně z příjmů vybírané
srážkou
- změny při vyměření daně
- nové sankce při doměření daně z příjmů ze závislé činnosti
- pokuty za pozdní podání vyúčtování
- práce s formuláři (Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
a Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou)
3. Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2011
4. Nepeněžní příjmy zaměstnanců
- posuzování výdajů na vzdělávání zaměstnanců
- nepeněžní plnění spočívající v možnosti použití rekreačních,
zdravotnických, vzdělávacích a tělovýchovných zařízení
- posuzování úhrad za vstupní a jiné lékařské prohlídky
- používání motorových vozidel pro soukromé účely
- poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti
- daňový režim u tzv. manažerského motivačního pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ V ROCE 2011
Přednáší:
Ing. Marta Ženíšková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
                                       vedoucí oddělení nemocenského pojištění
Obsah semináře:
Nemocenské pojištění: změny od 1. 1. 2011, účast na pojištění (okruh pojištěných
osob, průběh pojištění), dávky (nárok, výpočet, uplatňování, výplata, upozornění
na nesprávné postupy a na změny), povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
úkoly orgánů nemocenského pojištění, sankce za neplnění povinností.
Pojistné na sociální zabezpečení: změny od 1. 1. 2011, platná výše sazeb,
maximální výše vyměřovacího základu, zúčtovávání náhrady mzdy s pojistným.
Přechodné období 2010/2011

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI MZDOVÉ ÚČETNÍ
Přednáší:
JUDr. Petr Slunský, PhD., přednášející na SVŠE Znojmo,
      soudce Okresního soudu ve Znojmě
			
Obsah semináře:
Pracovněprávní vztahy: povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu
prvního zaměstnance, druhy PVV.
Vznik a zánik pracovního poměru.
Výplata mzdy: splatnost mzdy, stanovení výplatního termínu, prodlení a jeho
důsledky.
Hmotná odpovědnost, druhy náhrady škod, limity.
Nároky při ukončení pracovního poměru: odstupné, nároky z neplatného
rozvázání pracovního poměru.

Další informace
Určeno:
Studentům a absolventům SVŠE Znojmo a také odborné veřejnosti z regionu.
Místo konání: SVŠE Znojmo, Loucká 21
Jak se na seminář přihlásit?
Přihlášky je možné zaslat poštou, e-mailem nebo prostřednictvím webových
stránek SVŠE Znojmo.
 e-mailem – kocianova@svse.cz
 na webových stránkách www.svse.cz
Na základě zaslané přihlášky Vám pošleme potvrzení o jejím přijetí a zároveň
údaje potřebné k provedení platby. Fakturu obdržíte v den konání semináře.
Přihlášky se přijímají nejpozději do 10. 2. 2011. V případě zájmu přesahující
kapacitu posluchárny budou účastníci zařazeni dle pořadí došlých   přihlášek
(za podmínky, že platba bude provedena v termínu splatnosti).
PS: V případě neuhrazení kurzovného v termínu splatnosti bude přihláška
stornována.
Cenové podmínky:
A - Kurzovné
 1 400 Kč – na oba dva dny semináře
 1 200 Kč – na celý první den semináře
 800 Kč – na dopolední část prvního dne semináře (Daň z příjmů ze ZČ)
 600 Kč – na odpolední část prvního dne semináře (NP, pojistné na SZ)
 400 Kč – na druhý den semináře (Pracovní právo v praxi mzd. úč.)
PS: SVŠE není plátcem DPH.
B – Společenský večer spojený s ochutnávkou vín
 150 Kč
UPOZORNĚNÍ pro studenty a absolventy SVŠE
Pro studenty a absolventy SVŠE registrované v Klubu absolventů je zvýhodněná
cena 1/4 z cen pro veřejnost, uvedených výše (např. při účasti na celém
dvoudenním semináři cena 350,- Kč), a to za předpokladu, že přihlášku zašlou
nejpozději do 31. 1. 2011.
Poznámka: V případě účasti na společenském večeru je ještě navíc částka 150 Kč.

PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘE
Zúčastním se:

□ obou dnů semináře pro mzdové účetní
□ celého prvního dne semináře
□ dopolední části prvního dne semináře (Daň z příjmů ze ZČ)
□ odpolední části prvního dne semináře (NP, pojistné na SZ)
□ druhého dne semináře (Pracovní právo v praxi mzd. úč.)
Osobní údaje:

Titul, jméno, příjmení: .........................................................................
Adresa (včetně PSČ): ...........................................................................
E-mail: ..................................................................................................
Telefon: .................................................................................................

Zúčastním se společenského večera (ano/ne): .....................................

Datum: ...............................          Podpis: ..........................................

