AG vzdělávací agentura, akreditace Ministerstva vnitra ČR
Ing. Alena Chládková, Petra Bezruče 17, 682 01 Vyškov, kancelář: Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov, IČ: 67494749
e-mail: seminare@agseminare.cz web: www.agseminare.cz, tel.: 517330240, 606072977

________________________________________________________________________________________
si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář
ZÁKONÍK PRÁCE A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ PO POSLEDNÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PRAXI

AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA.
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)

Webinář bude zaměřen především na vysvětlení změn, které nastaly v oblasti pracovního práva začátkem a v
průběhu roku 2021 mj. v souvislosti s novelou zákoníku práce, nebo se v nejbližší době chystají, a problémů,
které řeší zejména personalisté nebo mzdoví účetní v praxi a které vedou ke sporům nebo dohadům mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v podobě stanovisek
ústředních orgánů nebo soudních rozhodnutí.
Tématická náplň:
● Aktuální legislativní změny - v čem spočívá příspěvek v době částečné práce (v praxi nazývaný jako
kurzarbeit); změnil se zákon o pedagogických pracovnících?; návrh na zvýšení minimální mzdy a nejnižších
úrovní zaručené mzdy; snaha o omezení agenturního zaměstnávání atd.
● Zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k práci - jak pracovat s posudkovými závěry lékařských
posudků z pracovnělékařských prohlídek; dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti k práci a postup
zaměstnavatele; povaha překážky v práci při nepřidělování práce do skončení pracovního poměru; právo na
odstupné při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů; vybrané problémy pracovnělékařských
služeb
● Problematické okruhy týkající se pracovní doby a překážek v práci - limity práce přesčas; jak správně
posoudit práci ve svátek; vyšetření a ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení atd.
● Přetrvávající sporné otázky v nové právní úpravě dovolené - zkušenosti z praxe po necelém roce
aplikace novely zákoníku práce.
● Aktuální soudní judikatura v pracovněprávní oblasti.
● Diskuse, dotazy. ● Aktuality ke dni konání semináře.
______________________________________________________________________________________________

Termín:

pátek 22. října 2021
od 9.00 do 13.30 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:

1.900,- 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: 1022
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