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PROBLÉMY A OMYLY V SOUVISLOSTI S DOVOLENOU 2021
(NEJEN) PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)
Webinář bude zaměřen na vysvětlení problémů a vyvrácení některých omylů, které se objevily v
souvislosti se změnou právní úpravy dovolené od 1. 1. 2021 a které se týkají především čerpání
dovolené. Opomenuta nebudou ani pravidla, na kterých se nic nezměnilo a která se čerpání dovolené týkají.
Tento speciální webinář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, kteří jménem zaměstnavatele
dovolenou svým podřízeným určují k čerpání. Své si v něm najdou ale též personalisté, mzdové účetní a další,
které tato problematika zajímá. Obsah je vytvořen na základě Vašich požadavků a určen pro potřeby praxe.
Tématická náplň:












"Nová" dovolená od roku 2021. Základní vysvětlení, co znamená pojem "dovolená v hodinách".
Kdo určuje čerpání dovolené. Může to být i zaměstnanec sám? Změna doby čerpání dovolené,
odvolání z dovolené a úhrada nákladů s tím spojených.
Rozvrh čerpání dovolené (plán dovolených). Kdo ho zpracovává a nakolik je nutné se jím řídit.
Podmínky pro určení čerpání dovolené - písemná forma a předstih 2 týdnů. Mění se od roku 2021
něco na tzv. dovolenkovém lístku? Individuální a hromadné určení čerpání dovolené a rozdíly mezi nimi.
Délka čerpání dovolené. Lze po novele určit čerpání dovolené i v řádu jedné či dvou hodin?
Vazba dovolené na kalendářní rok a převod její nevyčerpané části do dalšího roku. Může k
převodu dojít i na základě žádosti zaměstnance? Lze nevyčerpanou dovolenou proplatit během trvání
pracovního poměru? Postup vedoucího zaměstnance ve vztahu k převedené dovolené v příštím roce.
Vybrané problémy spojené s čerpáním dovolené - dovolená ve zkušební době; vztah dovolené a
neplaceného volna; lze určit zaměstnanci dovolenou i na den svátku? co když zaměstnanec dovolenou
přečerpá?
Krácení dovolené za neomluveně zameškané směny - základní pravidla; kdy a o kolik lze dovolenou
krátit; je možné se zaměstnancem současně rozvázat pracovní poměr pro porušení "pracovní kázně"?
Diskuse, dotazy. Aktuality z legislativy, praxe a soudní judikatury.
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Termín:

čtvrtek 4. února 2021
od 9,00 do 11,30 hodin

Místo:

webinář – živé vysílání k Vám do kanceláře či domů

Lektor:

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

Cena:

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

Nejpozději den před konáním webináře (po úhradě) obdržíte link ke spuštění živého vysílání přes
YouTube na Vašem počítači – nepotřebujete instalaci žádného programu

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k připojení na webinář v určeném čase.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0402
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