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NOUZOVÝ STAV V PRACOVNÍM PRÁVU
březen – duben 2020
videokurz – 1 vyučovací hodina
Aktuální videokurz je zaměřen především na dopady pandemie koronaviru Covid-19 do pracovněprávních
vztahů a na způsoby, jak se s těmito dopady vypořádat. Stručným a jasným způsobem budete seznámeni s tím,
jak má zaměstnavatel postupovat vůči svým zaměstnancům ve vybraných oblastech pracovního práva
v nouzovém stavu, co se tímto stavem (ne)změnilo a jak funguje program podpory zaměstnanosti Antivirus.
Obsah videokurzu:


Pracovní doba: - rozvržení pracovní doby a rozvrh směn, - pracovní režim a délka týdenní pracovní doby, povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci, - možnosti při nedostatku práce, - co může (a
nemůže) zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, na čem se lze dohodnout, - evidence pracovní doby jako

podklad pro zúčtování mzdy a náhrady mzdy apod.
 Dovolená: - podmínky pro určení čerpání dovolené (lze zaměstnanci dovolenou nařídit? Jaká jsou omezení
a podmínky?), - čerpání nevyčerpané loňské dovolené a dovolené za daný kalendářní rok jako nástroj řešení
problémů zaměstnavatele, - co se pro účely dovolené považuje za výkon práce
Skončení pracovního poměru: - rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance a právo na
odstupné, - zákaz výpovědi (mj. ve vztahu ke karanténě a péči o dítě), - hromadné propouštění.
 Pracovnělékařské prohlídky: - povinnost zaměstnavatele k jejich zajištění dle usnesení vlády č. 84/2020 Sb.
(nouzový stav), - doporučení zaměstnavateli.
 Překážky v práci: - co je to překážka v práci, - dělení překážek v práci, - překážky v práci v souvislosti
s pandemií koronaviru, - vazba na pracovní dobu
 Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus: - účel, - podmínky, - vymezení režimu A a B
s uvedením překážek v práci, ke kterým se vztahují, - výše příspěvku.


Lektoři: Ing. Alena Chládková, specialistka na personalistiku a odměňování s dlouholetou praxí
JUDr. Petr Bukovjan, uznávaný odborník na pracovní právo
Lektoři jsou autory několika odborných publikací, řady článků v odborných časopisech, členové Kolegia
expertů AKV Praha a redakční rady časopisu Práce a mzda
Cena: 600,- Kč včetně DPH
Po uhrazení částky obdržíte link, kde si můžete videokurz přehrát na Vašem zařízení.
________________________________________________________________________________________________
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: agseminare@infos.cz

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA videokurzu NOUZOVÝ STAV V PRACOVNÍM PRÁVU
Jméno: .................................................................................................................................................................................
Název a sídlo firmy pro daňový doklad:...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................IČ:……………………DIČ:……………………...........
PSČ: ........................tel.: ........….................e-mail: ………………………….................……č. účtu: ……………………………….........
Platba dne ……..…..……… celkem.………..………….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 4040

