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ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

AKTUALITY, PROBLÉMY A ZMĚNY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)
Webinář bude zaměřen především na aktuální změny a problémy spojené s pracovněprávní
problematikou. S čím se personalisté, mzdoví účetní, vedoucí zaměstnanci a jiní potýkají, je zejména
přetrvávající neznalost nové právní úpravy dovolené po novele zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021,
nejistota v tom, jak nahlížet některé trvalé, nebo nové situace co do povahy překážky v práci, a někdy až
turbulentní změny právní úpravy, krizových či mimořádných opatření a názorů s tím souvisejících. Tomu
všemu bude věnován čas webináře. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek
ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.
Tématická náplň:
● V ČEM SE DOVOLENÁ ZMĚNILA A V ČEM NE – výběr nejčastějších otázek, které se nové právní úpravy
týkají a vyvolávají dohady: - podmínky pro vznik práva na dovolenou (jak dlouho musí pracovní poměr trvat);
předpoklad práva na dovolenou na výplatní pásce; rozvrh čerpání dovolené a dovolenka v hodinách?; čerpání
dovolené v délce kratší než směna; převod nevyčerpané dovolené na žádost zaměstnance; dovolená ve svátek;
čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené a další problematické situace na konkrétních příkladech.
● PŘEKÁŽKY V PRÁCI – aktuální případy spojené s pandemií koronaviru Covid-19: zaměstnanec se
odmítne podrobit povinnému testování, nebo zaměstnavatel nemůže testovat; návrat zaměstnance ze zahraničí
a povinnost zaměstnavatele nevpustit ho na pracoviště bez negativního testu; testování a očkování jako
překážka v práci; další vybrané překážky v práci - dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance a
doba do skončení pracovního poměru; vyšetření a ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení včetně
pohledu na rehabilitaci; specifika při pružném rozvržení pracovní doby atd.
● AKTUALITY Z LEGISLATIVY A SOUDNÍ JUDIKATURY – program Antivirus a podpora v době částečné
zaměstnanosti (tzv. kurzarbeit); mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě; návrhy na
úpravu tzv. home office; soudní judikatura - seznámení zaměstnance s rozvrhem směn a jeho změnou; právo
zaměstnance na dovolenou během soudního sporu o platnost rozvázání pracovního poměru atd.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

pátek 23. dubna 2021
od 9,00 do 12,00 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.
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