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

PŘEHLED A VÝKLAD ZMĚN V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISECH 2021
A OD ROKU 2022
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Cílem webináře je poskytnout účastníkům (personalistům, mzdovým účetním, vedoucím pracovníkům,
podnikovým právníkům, inspektorům…) výklad aktuálních změn v pracovněprávní oblasti koncem roku 2021
a v roce 2022, a to v návaznosti na stav pracovněprávní legislativy. Vedle toho budou účastníci seznámeni
s aktuálními výkladovými stanovisky ústředních orgánů nebo AKV a důležitou soudní judikaturou.
Tématická náplň:
 Co je nového se začátkem roku 2022 – novinky v oblasti srážek ze mzdy, platu a jiných postižitelných
příjmů (paušální částka na úhradu nákladů spojených se srážkami; povinnost zaměstnavatele k součinnosti
s exekutorem); pracovněprávní důsledky změn v oblasti nemocenského pojištění (pracovní volno za
účelem ošetřování, dlouhodobé péče a k pobírání otcovské); změny v pracovní době a době odpočinku
zaměstnanců drážní dopravy; nová výše minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručené mzdy a platových
tarifů v roce 2022; whistleblowing aneb ochrana oznamovatelů – nové povinnosti zaměstnavatelů (jak daleko
je příprava implementačního zákona?); změnil se zákon o pedagogických pracovnících,; atd.
 Přelom kalendářního roku v pracovněprávní praxi – nevyčerpaná dovolená a její převod do
následujícího roku (pravidla; důvody včetně žádosti zaměstnance; jak s ní pracovat v příštím roce;
odpovědnost vedoucích zaměstnanců a možné sankce); navyšování mzdy a platu v souvislosti se změnami
v odměňování (kdy je to nezbytné a kdy ne); vyrovnávací období pro účely nerovnoměrného rozvržení
pracovní doby a pro posouzení rozsahu práce přesčas; rozsah práce konané na základě dohody
o provedení práce (za jaké období se posuzuje maximum 300 hodin práce?); apod.
 Důležitá soudní judikatura – nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa; kdy jde
o pracovní dobu a kdy o dobu odpočinku (posouzení povahy přestávky v práci); dohoda o rozvázání PP
a právo na odstupné atd.
 Dotazy, diskuse. Aktuality ke dni konání semináře.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 14. PROSINCE 2021
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)

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: 1414
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