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ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PRAKTICKY.
CHYBY, PROBLÉMY, JUDIKATURA.
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)
Webinář bude zaměřen na vysvětlení nejčastějších (a ve svém důsledku pro zaměstnavatele často
nákladných) pochybení spojených se skončením pracovního poměru a řešení problémů a výkladových
sporů, které se v této oblasti objevují. V té souvislosti bude citována i bohatá soudní judikatura a upozorněno
na význam spolupráce mezi vedoucími zaměstnanci na straně jedné a personálním oddělením na straně
druhé.
Tématická náplň:
● Vymezení jednotlivých způsobů, kterými může pracovní poměr skončit. Rozdíl mezi skončením a
rozvázáním pracovního poměru.
● Čím vstupují do procesu vedoucího ke skončení pracovního poměru vedoucí zaměstnanci a čím personální
oddělení. Skutková a formální stránka věci.
● Rozbor vybraných konkrétních problémů spojených s jednotlivými způsoby skončení pracovního
poměru – smrt zaměstnance a práva pozůstalých; výkon práce zaměstnancem po uplynutí sjednané doby trvání
pracovního poměru; zrušení pracovního poměru ve zkušební době ve vazbě na těhotenství, nemoc nebo
dlouhodobé pozbytí způsobilosti zaměstnance; důvody k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru; kdy
jde a kdy nejde o nadbytečnost zaměstnance; rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který
dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost; výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky a přiměřená doba určená
k jejich odstranění; správné posouzení intenzity porušení „pracovní kázně“ (kdy je nabito na výpověď a kdy na
okamžité zrušení) atd.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

18. května 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: 1805
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