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Vás zve na odborný seminář  
 
 

„eNeschopenka“  
 

a její uplatnění od 1.1.2020  
 

 

Účastníci semináře získají informace o aktuální legislativní úpravě a budou 
upozorněni na nejčastější pochybení v praxi. 
 
Cílová skupina:  pro všechny mzdové účetní, personalisty a další, kteří zpracovávají 

mzdy zaměstnanců 
 

Termín:  3. ÚNORA 2020  9:00 - 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./ 

   
Místo konání: Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov  
    

Organizátor: Okresní hospodářská komora v Prostějově 

 

Přednáší:  Bc. Vítězslav Čech 

spojil svůj profesní život s oblastí nemocenského pojištění. Pracoval 

v různých řídících funkcích na Okresní správě sociálního zabezpečení 

v Třebíči a v současné době pracuje jako metodik nemocenského 

pojištění pracoviště ČSSZ Brno. Má v nemocenském pojištění více než 

dvacetiletou praxi. Je i zkušeným lektorem spolupracujícím s řadou 

vzdělávacích institucí. 

 
Program:      
 

Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2019/2020 

 Projekt elektronické neschopenky – aktuální informace, nová práva a povinnosti 

zaměstnavatelů (seznámení s právní úpravou a popisem technického řešení) 

 Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020 – eNeschopenka 

 Zaměstnávání malého rozsahu, pravděpodobný příjem a dlouhodobé ošetřovné 

 Aktuality z nemocenského pojištění – sjednaná částka započitatelného příjmu pro 

stanovení zaměstnání malého rozsahu, stanovení rozhodného období a 

pravděpodobného příjmu, novela insolvenčního zákona, opakující se dlouhodobé 

ošetřovné a další 
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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 lektora v tištěné podobě. 

 

 

Způsob platby:       

- Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č. ú. 169171964/0300,  
 

variabilní symbol: 202001. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy. 
 

Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence. 
 

- V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6, 
tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz   www.ohkpv.cz 

 
 

Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,  
která je volně ke stažení na www.ohkpv.cz 

nejpozději do 30. ledna 2020. Prosíme o dodržení této lhůty. 
 

mailto:ohkpv@ohkpv.cz
http://www.ohkpv.cz/
http://www.ohkpv.cz/

