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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

MZDY 
- zaměřeno na exekuce, insolvence, srážky, cestovní náhrady, apod., doplníme 

legislativními novinkami ve mzdové agendě od 1. 1. 2019 
 

Jste připraveni na novelu zákoníku práce? 

Víte, jaké povinnosti má zaměstnavatel ohledně srážek ze mzdy? 

Vyznáte se v aktuálních předpisech o cestovních náhradách? 

 

Pokud v odpovědi váháte, pak je tento seminář určen právě pro Vás! 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou exekucí, cestovních náhrad, srážek ze mzdy 

a v neposlední řadě představí také legislativní novinky ve mzdové agendě od 1. 1. 2019.  

Seminář je určen pro účetní a mzdové účetní, personalisty, podnikatele, asistentky a ostatní osoby, 

zabývající se výpočtem mezd. 

 

Termín konání: Pondělí 10. 12. 2018, od 9:00 do 15:00 

Místo konání:   Školicí středisko Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk 

Přednášející:  Bc. Elen Vontorková 

 

Informace o lektorce: 

 

Bc. Elena Vontorková vykonává lektorskou činnost od roku 1997 v oblastech pracovněprávních vztahů, 
personalistiky, daňových zákonů, daňové evidence, oddlužení, insolvence, finanční gramotnosti 
a podnikatelského inkubátoru. Je majitelkou účetní a daňové firmy PAMDATA, kterou založila v roce 1995. 
Od roku 1999 je daňovou specialistkou. 
 
 

Cena semináře: 
 

1650 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk  

1850 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky   

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a výukové materiály v tištěné podobě. 
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TÉMATA SEMINÁŘE:  

 

1. Cestovní náhrady 

– výpočet nároku, jízdné, stravné, zahraniční pracovní cesty 

2. Základní právní normy ke srážkám, stanovení a výpočet nezabavitelných částek s ohledem na 

vyživované osoby, rozlišení typů srážek  

– přednostní, nepřednostní a jejich odlišnosti v případě srážky, určení pořadí srážek, souběh pohledávek 

a jejich poměrné uspokojení 

3. Exekuce a srážky ze mzdy  

– jaké povinnosti má zaměstnavatel? 

4. Provádění srážek při oddlužení plněním splátkového kalendáře (osobní bankrot)  

– podrobný postup zaměstnavatele 

5. Upozornění na chyby zaměstnavatelů při provádění srážek vč. praktických příkladů k jednotlivým 

typům srážek 

6. Je povinností zaměstnavatele vždy plnit bezbřehá přání exekutora? Je možná nějaká obrana? 

Nepřijatelné postupy exekutorů a jak se bránit 

7. Upozornění na připravovanou novelu zákoníku práce  

– legislativní průřez 

8. Diskuze, dotazy  

   

Organizační pokyny: 
 

Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00. 

Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice Vančurové.  

Pro vstup do budovy zvoňte na „účtárnu“. 

Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

 
  

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zašlete na e-mailovou adresu:  caletkova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   733 632 824 nebo 583 280 070 

 

 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


