Okresní hospodářská komora v Prostějově

ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Prostějov
Vás zvou na odborný seminář

PŘEHLED ZMĚN V OBLASTI
DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ,
AKTUÁLNÍ ZMĚNY OD 1.1.2021
A V PRŮBĚHU ROKU 2020
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ
Cílová skupina:

pracovníkům personálních útvarů a mzdových účtáren, zajišťujících
úkoly při provádění důchodového pojištění zaměstnanců; všem
institucím, které chtějí získat nejnovější informace v oblasti
důchodového pojištění

Termín:

22. ČERVNA 2021

Místo konání:

Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Organizátor:

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Přednáší:

Bc. Taťána Sojková

9:00 - 14:00 hod /presence od 8:45 hodin/

Zkušená lektorka v oblasti důchodového pojištění.
Program:
 Okruh pojištěných osob.
 Doby důchodového pojištění.
 Druhy důchodů - podmínky nároku, dokladování dob pojištění.
 Možnosti zvyšování starobního důchodu.
 Výdělečná činnost v kombinaci s dávkami důchodového pojištění.
 "Předčasný" starobní důchod versus "předdůchod".
Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov
IČ: 48532517; DIČ: CZ48532517
č.ú.: 169 171 964 / 0300
banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

mobil: 775 208 220
604 403 345
ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz

 Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění.
 Evidenční listy důchodového pojištění, příklady vyplňování, nejčastější chyby.
 Aktuality ke dni konání semináře.


Diskuse, dotazy a příklady z praxe.

Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově

1 500,- Kč vč. DPH /1 240,- bez DPH/

Ostatní

1 800,- Kč vč. DPH /1 488,- bez DPH/

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH.
Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací
semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, kafe nebo čaj,
obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektorky v tištěné podobě.

POKYNY K PLATBĚ OBDRŽÍTE AŽ PO VAŠEM PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLENÍ.

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6,
tel.: 775 208 220, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.cz www.ohkpv.cz
Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz příloha

nejpozději do 17. června 2021. Prosíme o dodržení této lhůty.

