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

PŘEHLED A VÝKLAD ZMĚN V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH 2019
A OD ROKU 2020. AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRAXE.
- akreditovaný vzdělávací program -

Cílem semináře je poskytnout účastníkům (personalistům, mzdovým účetním, vedoucím pracovníkům,
podnikovým právníkům, inspektorům…) výklad aktuálních změn v pracovněprávní oblasti koncem roku 2019
a v roce 2020. Lektoři se budou věnovat též řešení problematických otázek z praxe.
Tématická náplň:
● Změny v právní úpravě odměňování a v souvisejících oblastech – nová výše minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy, změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. ● Otázky
odměňování týkající se např. práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, ve svátek atd.
● Přijaté či připravované změny v jiných právních předpisech – elektronické neschopenky a dopad na
zaměstnavatele, - zvýšení rodičovského příspěvku, - malá novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
v souvislosti s vysíláním zaměstnanců, - změny v právní úpravě pracovního poměru na dobu určitou
pedagogických pracovníků, atd.
● Další problémové otázky z praxe – pracovní poměry na dobu určitou, - rozvázání pracovního poměru pro
porušení „pracovní kázně“, - zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k práci a její pracovněprávní důsledky,
- délka a rozvržení pracovní doby, - problémy dovolené (nárok, stanovení, čerpání, převod do dalšího roku,
apod.).
● Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:
Místo:
Lektoři:

Cena:

čtvrtek 19. prosince 2019
od 9.00 hodin do 13.30 hodin, prezence od 8,30 hodin
BRNO, Hotel Slavia, Solniční 17 (5 minut pěšky od zastávky tramvaje Česká )
Ing. Alena CHLÁDKOVÁ
poradkyně pro personalistiku a odměňování, autorka odborných publikací a článků,
členka Kolegia expertů AKV Praha a RR časopisu Práce a mzda, zkušená lektorka
JUDr. Petr BUKOVJAN
specialista na pracovní právo s praxí včetně kontrolní a konzultační činnosti, autor řady
odborných publikací a článků, člen Kolegia expertů AKV Praha a RR časopisu Práce
a mzda, zkušený lektor
1.900 Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení po dobu semináře)
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