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________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář
ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

VNITŘNÍ PŘEDPISY ZAMĚSTNAVATELE. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA.
AKTUALITY Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXE.
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář bude zaměřen především na významné dokumenty vztahující se k pracovněprávní praxi, a to na
vnitřní předpisy zaměstnavatele a na kolektivní smlouvy. Vedle toho budou účastníci seznámeni s posledními
přijatými i připravovanými změnami pracovněprávních předpisů včetně rozpracovaných novel zákoníku
práce.
Tématická náplň:
● Co je vnitřní předpis, jaké jsou jeho charakteristické znaky a co v něm lze upravit (možný obsah), konkrétní
doporučení pro praxi. Terminologie – vnitřní předpis, směrnice, instrukce, apod. Pracovní řád jako zvláštní
druh vnitřního předpisu a kdo ho musí vydat.
● Vztah kolektivní smlouvy a vnitřního předpisu – základní rozdíly, výhody a nevýhody. Případy, kdy nelze
příslušnou věc upravit jinak než v kolektivní smlouvě (nikoliv vnitřním předpisem).
● Co je kolektivní smlouva a na základě jakého procesu vzniká (stručně o kolektivním vyjednávání).
Podniková kolektivní smlouva a kolektivní smlouva vyššího stupně. ● Vznik a působení odborové organizace
jako smluvní strany kolektivní smlouvy (podmínky působení, obecně o povinnosti zaměstnavatele k informaci,
projednání a spolurozhodování, právo kontroly a uzavření kolektivní smlouvy). ● Obsah kolektivní smlouvy –
co ano, co ne, doporučení pro zaměstnavatele.
● Aktuální judikatura (nejen) Nejvyššího soudu v pracovněprávní oblasti. ● Vyjádření ústředních státních
orgánů a aktuální výkladová stanoviska AKV.
● Přehled změn, které se v pracovněprávní oblasti staly nebo se připravují (základní informace podle stavu
legislativy).
● Diskuse, dotazy. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:
Místo:

úterý 26. listopadu 2019
od 9,00 hodin, prezence od 8,30 hodin
PRAHA, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 – naproti budově Hlavního nádraží
(vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)

Lektor:

JUDr. Petr BUKOVJAN
specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha

Cena:

2.400,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení po dobu semináře)
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář VNITŘNÍ PŘEDPISY A KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ...... dne 26 11. 2019 v Praze
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