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PRACOVNÍ PRÁVO (NEJEN) V NOUZOVÉM STAVU – V OTÁZKÁCH
A ODPOVĚDÍCH Z PRAXE
aktuální a přehledný webinář (videozáznam 3,5 hodiny)
Nevíte, jestli a pokud ano, tak jak, dopadá pandemie koronaviru Covid-19 do pracovněprávních vztahů?
Hledáte způsoby, jak se s těmito dopady vypořádat? Nejste si jisti, jak daleko je velká novela zákoníku práce?
Máte nějaké další nevyjasněné otázky z pracovněprávní praxe?
Pak právě pro Vás je určen náš webinář. Byť netradiční formou, tak nadále jasně a srozumitelně
odpovídáme na Vámi pokládané otázky přímo ve vysílání.
Obsah webináře:


Co znamená nouzový stav pro pracovněprávní vztahy. Kde se promítly zákazy a omezení v boji proti
epidemii a kde nikoliv.



Pracovní doba a dovolená – jak s nimi může a naopak nesmí zaměstnavatel pracovat při řešení problémů
v souvislosti s pandemií koronaviru; - rozvržení pracovní doby a rozvrh směn, možnosti v režimu home office;
- pracovní režim a délka týdenní pracovní doby; - kratší pracovní doba; - evidence pracovní doby jako podklad
pro zúčtování mzdy a platu; - podmínky pro určení čerpání dovolené (zejména pak co do předstihu 14 dnů); kolik z dovolené určit a kolik si jí „schovat“ na později; - co se pro účely dovolené považuje za výkon práce
atd.



Skončení pracovního poměru – jaké způsoby skončení pracovního poměru se nabízejí; - nadbytečnost
zaměstnance a právo na odstupné; - co znamená zákaz výpovědi, kdy se uplatní a kdy ne; - hromadné
propouštění.



Pracovnělékařské prohlídky – omezené možnosti zaměstnavatele k jejich zajištění; - výklad usnesení vlády
č. 84/2020 Sb. a na to navazující doporučení zaměstnavateli.



Překážky v práci – co je to překážka v práci; - 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; - změny v právní úpravě poskytování ošetřovného zákonem č. 133/2020 Sb.; Cílený program
podpory zaměstnanosti Antivirus (vymezení podmínek a jednotlivých režimů a na co si dát pozor).



Odpovědi na dotazy

______________________________________________________________________________________________

3,5 HODINOVÝ ZÁZNAM PŘENOSU Z 22. DUBNA 2020
Lektoři:

Ing. Alena Chládková, specialistka na personalistiku a odměňování s dlouholetou praxí
JUDr. Petr Bukovjan, uznávaný odborník na pracovní právo

Lektoři jsou autory odborných publikací, řady článků v odborných časopisech, členové Kolegia
expertů AKV Praha a redakční rady časopisu Práce a mzda

Cena:

1.700,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál a seznam dotazů)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení.
Bude Vám k dispozici po dobu 7 kalendářních dnů - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho přetáčet
zpět k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.
__________________________________________________________________________________________
Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat link k přehrávání videozáznamu.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0424

