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

PRACOVNÍ PRÁVO NA ZAČÁTKU ROKU 2020.
ZMĚNY, PROBLÉMY, AKTUALITY.
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář bude zaměřen především na vysvětlení změn, které nastaly v oblasti pracovního práva začátkem roku
2020, nebo se v nejbližší době chystají, a problémů, které řeší zejména personalisté nebo mzdoví účetní
v praxi a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou
účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.
Tématická náplň:
● ODMĚŇOVÁNÍ zaměstnanců – nová výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy a jak s nimi
pracovat; změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě; způsoby určení výše mzdy
(výhody a nevýhody mzdy sjednané a stanovené, přihlédnutí k práci přesčas, apod.); odměna za práci přesčas
(kdy příplatek, kdy náhradní volno a jak ho správně čerpat), za práci ve svátek (včetně zaměstnanců pracujících
v noci) nebo v sobotu a v neděli.
● DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST zaměstnance – e-neschopenka z pracovněprávního hlediska;
prokazování nemoci zaměstnancem; kontrola dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce a
možné důsledky porušení; nemoc a další pracovněprávní instituty (zákaz výpovědi, dovolená apod.).
● NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – co se má změnit a jak; upozornění na stávající problémy v pracovněprávní
úpravě a které mají být novelou řešeny (vydávání POZ, doručování písemností zaměstnanci, převod dovolené
nebo její čerpání ve svátek, pružné rozvržení pracovní doby, atd.).
● ZMĚNY A PROBLÉMY V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI – nově ve výpočtu povinného podílu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením; vybrané problémy agenturního zaměstnávání; skončení pracovního poměru,
odstupné a jeho vliv na podporu v nezaměstnanosti, apod.
● Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

čtvrtek 27. února 2020
od 9.00 do 13.30 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo:

VYŠKOV, Maják - středisko volného času (bývalý Dům dětí a mládeže), Brněnská 139/7,
naproti Prioru a vedle budovy Policie ČR

Lektor:

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

Cena:

1.600,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení)
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