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________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář

ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO VAZBA NA ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE
AKTUÁLNĚ KE KONTROLÁM ZE STRANY INSPEKCE PRÁCE V ROCE 2020
- akreditovaný vzdělávací program -

Kdo může provádět kontrolu dodržování zákoníku práce u zaměstnavatelů? Co může kontrolovat a jaké
pokuty hrozí?
Na tyto otázky odpoví náš ojedinělý seminář . Cílem je poskytnout účastníkům (personalistům, vedoucím
zaměstnancům, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, bezpečákům, inspektorům, podnikatelům…)
podrobný vhled do činnosti orgánů inspekce práce, upozornit na nejčastější zjištěná a pokutovaná porušení
zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů, seznámit je s plánem kontrolní činnosti na rok 2020,
s aktuálními nálezy kontrolních orgánů a podat informace o posledních (projednávaných či připravovaných)
legislativní změnách v pracovněprávní oblasti.
Tématická náplň:

 Orgány inspekce práce - působnost a pravomoc Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů







práce. Důvody kontrol, nejčastější příčiny podání podnětů ke kontrole.
Předmět kontroly. Jednotlivá ustanovení zákoníku práce, konkrétní případy porušování zákoníku
práce ze strany zaměstnavatelů a možná výše pokut dle zákona o inspekci práce.
Postup při kontrole, faktické rozdíly podle zaměření kontroly. Práva a povinnosti kontrolujících
a kontrolovaných. Poradenská činnost zaměstnavatelům.
Protokol o kontrole a opravné prostředky proti kontrolnímu zjištění. Nejčastěji zjišťované nedostatky.
Nápravná opatření.
Výsledky kontrolní činnosti orgánů inspekce práce za rok 2019, plán kontrol 2020.
Informace o změnách v pracovněprávní legislativě ke dni konání semináře včetně projednávané novely
zákoníku práce.
Dotazy a diskuse

____________________________________________________________________________________________

Termín:

úterý 21. dubna 2020

Místo:

BRNO, Hotel Slavia, Solniční 17 (5 minut pěšky od zastávky tramvaje Česká )

Lektor:

Mgr. Aleš KALVODA

od 9.00 do 13.30 hodin, prezence od 8.30 hodin

vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce, člen Kolegia expertů AKV Praha, autor odborných
článků a publikací, zkušený lektor

Cena:

1.900 Kč včetně DPH ((v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení po celou dobu semináře)
________________________________________________________________________________________________
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