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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 PO NOUZOVÉM STAVU. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE.
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář bude zaměřen především na shrnutí toho, co do pracovněprávní praxe přinesla pandemie
koronaviru Covid-19 a s tím související nouzový stav. Důraz bude kladen na výkladově sporné otázky a na
praktické řešení vzniklých problémů. Vedle toho budou účastníci upozornění na dočasné, trvalé či teprve
připravované legislativní změny v pracovněprávní oblasti, zejména pak na změny spojené s velkou novelou
ZP.
Tématická náplň:
 V jakých oblastech a jakým způsobem se projevila pandemie koronaviru a nouzový stav: 1) pracovní
doba – změna rozvržení, zkrácení pracovní doby, práce v režimu home office, atd.; 2) dovolená – rozsah
určení dovolené, čerpání dovolené v době překážky v práci, posouzení karantény a péče o dítě pro účely
vzniku práva na dovolenou, nebo její krácení, apod.; 3) pracovnělékařské služby – provádění
pracovnělékařských prohlídek, počítání lhůt, spolupráce s poskytovatelem PLS, atd.; 4) skončení pracovního
poměru – základní principy rozvázání pro nadbytečnost, zákaz výpovědi v době karantény a péče o dítě, jak
je to s odstupným, apod.; 4) překážky v práci – karanténa, péče o dítě a ošetřovné, částečná nezaměstnanost
(mj. ve vztahu ke svátku, výpovědní době a k jiným překážkám), problémové otázky spojené s programem
Antivirus, atd.; 5) odměňování – snižování mzdy, práce s nenárokovými složkami mzdy, výpočet průměrného
výdělku, apod.
 Jak je to s novelou zákoníku práce? Základní přehled a výklad přijatých změn (především těch
s účinností od 30. 7. 2020). Další související legislativní změny v pracovněprávní oblasti.
 Další vybrané problémy – doba určitá a zástupy; hodnocení intenzity porušení „pracovní kázně“; sjednávání
„brigád“ ve formě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce atd.
 Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální soudní rozhodnutí v pracovněprávních věcech.
 Dotazy a diskuse.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

pátek 19. června 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

Lektoři:

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

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

Cena:

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