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

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU SE VŠÍM VŠUDY.
AKTUALITY Z PRACOVNÍHO PRÁVA.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Zaměřeno především na problematiku spojenou se vznikem pracovního poměru, a to v celém jeho procesu
od vyjednávání podmínek přes vstupní lékařskou prohlídku až po uzavření pracovní smlouvy (jmenování
zaměstnance na vedoucí pracovní místo). Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami v oblasti
pracovního práva včetně důležitých soudních rozhodnutí.
Tématická náplň:
 Způsoby vzniku pracovního poměru – pracovní smlouva vs. jmenování na vedoucí pracovní místo; kdy je
použít a rozdíly mezi nimi; vyjednávání o uzavření pracovní smlouvy a předsmluvní odpovědnost; proces
předcházející jmenování; informace (budoucímu) zaměstnanci před a při vzniku pracovního poměru.
 Vstupní lékařská prohlídka – její načasování a obsah; důsledky neprovedení této prohlídky; možné
posudkové závěry lékařského posudku.
 Forma a obsahové náležitosti pracovní smlouvy (jmenování) – podrobně o některých zásadních věcech
(druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce; zkušební doba; doba trvání pracovního poměru
atd.); nejčastější chyby zaměstnavatelů v praxi.
 Další souvislosti – informace o právech a povinnostech dle § 37 ZP; více pracovněprávních vztahů
současně; kontrolní činnost na úseku vzniku pracovního poměru a možné sankce atd.
 Aktuality z pracovního práva a ze soudní judikatury – stručné upozornění na to, co se děje v oblasti
pracovněprávní legislativy a jaká zajímavá soudní rozhodnutí by neměli zaměstnavatelé přehlédnout.
 Dotazy, diskuse.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 22. ÚNORA 2022
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 rozsáhlý 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: 2202
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