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ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

DOVOLENÁ SE VŠÍM VŠUDY. AKTUALITY Z PRACOVNÍHO PRÁVA.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Zaměřeno především na novou právní úpravu dovolené, účinnou od 1. 1. 2021. Pozornost bude věnována
tomu, jak se tato právní úprava „usadila“ v praxi a kde přinesla skutečné, nebo jen domnělé problémy.
S ohledem na blížící se datum 30. 6. nebude zapomenuto ani na povinnosti zaměstnavatele spojené
s určováním čerpání (loňské) dovolené. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v oblasti
pracovněprávní legislativy a novými soudními rozhodnutími týkajícími se pracovněprávní praxe.
Tématická náplň:
● DOVOLENÁ – proč jde o dovolenou „v hodinách“; co se pro účely dovolené počítá všechno do
odpracované doby (jak s prací přesčas nebo prací nad kratší pracovní úvazek; překážky v práci tzv. částečně
započitatelné); právo na dovolenou při změně délky týdenní pracovní doby či výměry během kalendářního
roku; problémy spojené s čerpáním dovolené (minimální délka; dovolená ve svátek; dovolená čerpaná
bezprostředně po skončení mateřské dovolené; vztah dovolené a zkušební doby či neplaceného volna); převod
dovolené do dalšího kalendářního roku (význam data 30. 6.; lze dovolenou převést i na základě žádosti
zaměstnance?); otázky spojené s krácením dovolené (jak u rozdílně dlouhých směn nebo při pružném
rozvržení pracovní doby; krácení dovolené a rozvázání pracovního poměru) atd.
● PŘIJATÉ A PŘIPRAVOVANÉ (LEGISLATIVNÍ) ZMĚNY – novela zákona o pedagogických pracovnících
(doba určitá; volno k samostudiu a jeho krácení; platové otázky); příspěvek v době částečné práce alias tzv.
kurzarbeit (podmínky; výše; povinnosti zaměstnavatele); chráněný účet a srážky ze mzdy a jiných
postižitelných příjmů; zákon o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing); další změny zákoníku práce na
obzoru? atd.
● Z AKTUÁLNÍ SOUDNÍ JUDIKATURY – zrušení pracovního poměru ve zkušební době a těhotenství
zaměstnankyně; porušení „pracovní kázně“ a následná nemoc zaměstnance; více pracovněprávních vztahů
u jednoho a téhož zaměstnavatele a nepřetržitý odpočinek zaměstnance mezi dvěma směnami atd.
● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 15. ČERVNA 2021
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)

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: 0615
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