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ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PRAKTICKY.
CHYBY, PROBLÉMY, JUDIKATURA.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 3 hodiny)
Zaměřeno především 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.
______________________________________________________________________________________________

ZÁZNAM PŘENOSU Z 18. KVĚTNA 2021
Lektor:

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

Cena:

1.500,- 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 5 kalendářních dnů - 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 5 kalendářních dnů.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0518
__________________________________________________________________________________________

