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ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

PŘEKÁŽKY V PRÁCI V PRAXI – CHYBY, PROBLÉMY, AKTUALITY
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)
Webinář bude zaměřen na vysvětlení nejčastějších pochybení spojených s právní úpravou překážek
v práci a řešení problémů a výkladových sporů, které se v této oblasti objevují, a to včetně situací
vyplývajících z aktuální nepříznivé epidemiologické situace
Tématická náplň:
● Obecně o překážkách v práci – definice (překážky v práci na straně zaměstnavatele a překážky v práci na
straně zaměstnance), základní parametry – omluvená absence v zaměstnání; vazba na pracovní dobu (směnu);
právo na pracovní volno a v té souvislosti případně též na náhradu mzdy nebo platu.
● Rozbor konkrétních problémů spojených s vybranými překážkami v práci – co lze požadovat po
nemocném zaměstnanci a jak ho kontrolovat; návrat do zaměstnání po skončení mateřské dovolené a po
skončení rodičovské dovolené (rozdíly); co omluvit a co zaplatit při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve
zdravotnickém zařízení (a patří do toho i rehabilitace?); pracovnělékařská prohlídka mimo pracovní dobu; kdy je
nezbytný doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení; neplacené volno a jeho napracování;
změny v pracovním volnu při činnosti zaměstnance na akcích pro děti a mládež po novele ZP; je možné
zaměstnance omezit v pracovním volnu k darování krve?; kdy jde a kdy nejde o tzv. částečnou nezaměstnanost;
dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci; jak posoudit překážku v práci v souvislosti
s povinným testováním zaměstnanců (odmítnutí podrobit se testu nebo doba mezi antigenním a PCR testem),
atd.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

27. 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: 2705
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