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PŘEHLED A VÝKLAD ZMĚN V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH 2020
A OD ROKU 2021 PROVEDENÝCH (NEJEN) NOVELOU ZÁKONÍKU PRÁCE
(WEBINÁŘ - VIDEOZÁZNAM asi 4 hodiny)
Cílem webináře je poskytnout účastníkům (personalistům, mzdovým účetním, vedoucím pracovníkům,
podnikovým právníkům, inspektorům…) výklad aktuálních změn v pracovněprávní oblasti koncem roku 2020
a v roce 2021, a to v návaznosti nejen na velkou novelu ZP (zákon č. 285/2020 Sb.).
Tématická náplň:
● Změny v zákoníku práce od 30. 7. 2020 a výkladové problémy s nimi spojené – jak s dosavadními
doložkami odvolatelnosti? pružné rozvržení a zápočet dovolené do odpracované doby; pomohly změny v oblasti
doručování?
● DOVOLENÁ 2021 V HODINÁCH – co to opravdu znamená?; vymezení základních rozdílů oproti dosavadní
právní úpravě, upozornění na nesprávné výklady, vybrané příklady z praxe; sdílené pracovní místo a jeho
správná aplikace; další změny zákoníku práce od 1. 1. 2021.
● Změny v právní úpravě odměňování a v souvisejících oblastech – nová výše minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy. ● Otázky odměňování týkající se např. práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a
neděli, ve svátek atd.
● Další přijaté či připravované změny v jiných právních předpisech – odchodné strážníků obecní policie;
doba určitá u pedagogických pracovníků; změny v zákoně o zaměstnanosti (příspěvek v době částečné
zaměstnanosti – tzv. kurzarbeit), atd.
● Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
Účastníci obdrží podrobný písemný materiál s přehledem všech změn a řadou příkladů pro praxi.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 10. PROSINCE 2020
Lektor:

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

Cena:

1.600,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut podrobný písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení. Bude
Vám k dispozici od prvního spuštění 48 hodin - 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 odkaz k přehrávání videozáznamu na 48 hodin.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 1212
__________________________________________________________________________________________

