AG vzdělávací agentura, akreditace Ministerstva vnitra ČR
Ing. Alena Chládková, Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov, kancelář: Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov, IČ: 67494749
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________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář
ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZÁSADNÍ ZMĚNY
V OBLASTI DOVOLENÉ
- akreditovaný vzdělávací program –

vysíláno zároveň on-line jako webinář
Seminář bude zaměřen na vysvětlení změn, které s účinností od 30. 7. 2020 přinesla a od 1. 1. 2021 přinese
větší novela zákoníku práce, a to se zřetelem především na koncepční změny v oblasti dovolené.
Tématická náplň:
 Změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 – odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, pružné
rozvržení pracovní doby, vydávání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah, důležité změny v oblasti doručování
písemností, minimální výše průměrného výdělku, vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování
služeb, podmínky pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů apod.
 Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2021 – pracovní volno pro práci s dětmi a mládeží (nově 1 týden
placeného pracovního volna), institut sdíleného pracovního místa, změny v oblasti náhrady újmy apod.
 DOVOLENÁ PO NOVU – vypuštění dovolené za odpracované dny, odpracovaná týdenní pracovní doba
jako základ pro vznik práva na dovolenou (tzv. dovolená v hodinách), dodatková dovolená, možnost
převodu dovolené do příštího roku na základě žádosti zaměstnance, možnost čerpání dovolené ve svátek,
krácení dovolené jen pro neomluveně zameškanou směnu (změna koncepce započítávání překážek
v práci), konkrétní příklady atd.
 Dílčí samostatné návrhy na změnu zákoníku práce (např. 5. týden dovolené, mateřská péče a rodičovská
péče). Návrhy na změnu zákona o zaměstnanosti (plnění povinného podílu, agenturní zaměstnávání atd.)
 Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální soudní rozhodnutí v pracovněprávních věcech.
 Dotazy a diskuse.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

úterý 15. září 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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