REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Nerudova 25, 301 00 Plzeň, Tel. : +420 377 322 813, Fax :+420 377 320 955, Mob. +420 724 613 948
e-mail: rhkpk@rhkpk.cz, http:www.rhkpk.cz
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 2700

pořádá odborný vzdělávací seminář

POZOR !!! - Ne vždy bude starobní důchod přiznaný dle předpisů
platných do 29.9.2011 výhodnější, než starobní důchod přiznaný
k 31.12.2011 nebo po 1.1.2012
Termín: čtvrtek 6.10.2011
Časový harmonogram:

8.40 – 9.00 hod.
9.00 – 12,00 hod.

prezence účastníků
seminář, coffee break

Program:
 Nález Ústavního soudu č. 135/2010 a jeho dopad na způsob výpočtu
důchodových dávek od 30.9.2011 do 31.12.2011.
 „Malá“ důchodová reforma:
o prodlužování důchodového věku
o prodlužování rozhodného období zjištění výdělků
o nová pravidla pro krácení předčasných starobních důchodů
o změny podmínek pro přiznání nároků na pozůstalostní důchody.
 Obecné informace k zákonu č.155/1995 Sb. po 1.1.2012.
 Informace k podmínkám na jednotlivé důchodové dávky po 1.1.2012.
 Novela zákona č.582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
v souvislosti s nálezem Ústavního soudu č.135/2010.
Výklad bude doplněn písemnými materiály.
Lektor:

Vlasta Nováčková – ekonomický poradce, specialista na oblast pojistného na sociální
pojištění a nemocenské dávky
Místo konání: Zasedací místnost Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje,
Nerudova ul. 25, Plzeň. Mapa: www.rhkpk.cz

Účastnický poplatek:

pro členy RHK PK
pro členy jiných hospodářských komor
pro nečleny hospodářských komor

720,- Kč včetně 20% DPH
780,- Kč včetně 20% DPH
900,- Kč včetně 20% DPH

Níže připojenou přihlášku mailujte hourova@rhkpk.cz, lze i zaslat na uvedenou adresu, nejpozději do pátku 30.9.2011.
Uveďte prosím e-mail pro urychlení komunikace a IČ pro vystavení daňového dokladu, platbu proveďte v termínu
od 3. do 5.9., děkujeme.

REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PLZEŇSKÉHO KRAJE
Nerudova 25, 301 00 Plzeň, Tel. : +420 377 322 813, , Mob. +420 724 613 948
e-mail: rhkpk@rhkpk.cz, http:www.rhkpk.cz, Fax :+420 377 320 955
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 2700

Závazná přihláška na seminář
DŮCHODOVÁ REFORMA a související změny v důchodovém pojištění
konaný ve čtvrtek 6.10.2011

Firma : ______________________ Jméno : ____________________________________________
Adresa : _________________________________________________________________________
Telefon / Fax/E-mail : ______________________________________________________________
Potvrzujeme, že souhlasíme se smluvními podmínkami kurzu a že účastnický poplatek uhradíme do dne zahájení kurzu
na účet RHK PK č. 94743963/0300, k.s. 0308, var.s. 201110. RHK PK je plátcem DPH.
Zúčtování bude provedeno v den konání semináře předáním daňového dokladu.

Člen RHK PK
Člen jiné složky HKČR (doložte prosím)

ano/ne
ano/ne

Dne : _______________________Razítko / podpis:_______________________________________

