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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA 
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2021 

 

 

Seminář zaměřený na novinky v oblasti nemocenského pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení v 

roce 2021 je určený především pro mzdové účetní. Účelem semináře je vysvětlit nové právní úpravy a 

popsat změny, které v systému nastávají v roce 2021. Budete upozorněni na nejčastější chyby a nejasnosti. 

 

 

Termín konání:   pátek 22. 1.  2021 od 9:00 do 14:00 

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

Přednášející:  JUDr. František Vlasák 

 

Informace o lektorovi: 

 

JUDr. František VLASÁK působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a 
pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a 
výkladů k nim. Zkušený lektor s dlouholetou praxí, autor odborných publikací 
a článků. Je spoluautorem legislativy týkající se elektronických neschopenek 
 

 

Program semináře: 

 BUDE DOPLNĚNO na podzim 2020 DLE AKTUÁLNÍCH ZMĚN 

 

Cena semináře: 
 

1750 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk  

1950 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky   

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %  

(pro členy 1575 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1755 Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a výukové materiály v tištěné podobě. 
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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:  ehlerova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   583 280 070 

 

 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


