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e-mail: agseminare@infos.cz, web: www.agseminare.cz, tel.: 517330240, 606072977

________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář

„ZAVIROVANÉ“ PRACOVNÍ PRÁVO A DALŠÍ SOUVISLOSTI
Seminář bude zaměřen především na dopady pandemie koronaviru Covid-19 do pracovněprávních vztahů
a na způsoby, jak se s těmito dopady vypořádat. Vedle toho budou účastníci seznámeni s tím souvisejícími
(přijatými, nebo připravovanými) změnami právních předpisů a stanovisky.
Tématická náplň:
● KONAVIRUS A PŘERUŠENÍ VÝKONU PRÁCE - překážky v práci na straně zaměstnance (karanténa, péče
o dítě v důsledku uzavření škol, apod.) a překážky v práci na straně zaměstnavatele (prostoj, částečná
nezaměstnanosti, překážka dle § 208 zákoníku práce) a výše poskytované náhrady. Vysvětlení jednotlivých
institutů.
● KOMPENZACE NÁKLADŮ ZE STRANY STÁTU – cílený program řešení zaměstnanosti Antivirus (na které
případy dopadá, jak vysoká kompenzace je a co pro to musí zaměstnavatel udělat); změny v právní úpravě
poskytování ošetřovného.
● DALŠÍ PROBLÉMY VE SPOJITOSTI S KORONAVIREM
o provádění pracovnělékařských prohlídek,
o nošení roušek nebo jiných ochranných prostředků,
o Covid- 19 jako nemoc z povolání, nebo
o určení čerpání dovolené a home office.
● AKTUÁLNÍ JUDIKATURA (NEJEN) NEJVYŠŠÍHO SOUDU v pracovněprávní oblasti.
● VYJÁDŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ A AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÁ STANOVISKA AKV ve
vztahu např. k rozsahu práce na základě dohody o pracovní činnosti, posouzení překážek v práci při pružném
rozvržení pracovní doby, dovolené, atd.
● Diskuse a dotazy.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

čtvrtek 14. května 2020
od 9.00 do 13.30 hodin (prezence od 8.30 hodin)

Místo:

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

Lektor:

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

Cena:

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