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si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář
ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO VAZBA NA ZÁKON O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY – PŘEHLED PRO
ZAMĚSTNAVATELE, CHYBY, PROBLÉMY, AKTUALITY.
NOVINKY Z PRACOVNÍHO PRÁVA.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM – 4 a půl hodiny)

Zaměřeno na problematiku spojenou s oblastí pracovnělékařských služeb (dříve „závodní preventivní
péče“), a to zejména na pracovnělékařské prohlídky a postupy a povinnosti s nimi související (včetně chyb a
problémů např. ve vazbě na lékařský posudek apod.). Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami
v oblasti pracovního práva včetně důležitých soudních rozhodnutí. Lektor se bude v rámci svého výkladu
věnovat také pracovnělékařským prohlídkám a aktualitám v souvislosti se zaměstnáváním ukrajinských
uprchlíků.
Tématická náplň:
● Přehled právní úpravy týkající se pracovnělékařských služeb, vymezení jednotlivých jejích částí a smluvní
spolupráce mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
● Systém pracovnělékařských prohlídek a přehled jejich druhů – vstupní, periodická, mimořádná, výstupní atd.
● Kdo je povinen podrobit se těmto prohlídkám a kdo hradí náklady s nimi spojené. Výpis ze zdravotní
dokumentace jako podklad. Možnost zaměstnavatele vyslat zaměstnance k prohlídce k jeho registrujícímu
lékaři. ● Načasování vstupní prohlídky, kdy na tuto prohlídku u dohod. ● Lhůty pro provedení periodické
prohlídky. ● Důvody pro vyslání zaměstnance na mimořádnou prohlídku. ● Výstupní prohlídka při skončení
zaměstnání.
● Lékařský posudek a jeho možné závěry. Návrh na přezkoumání lékařského posudku a vzdání se práva na
opravný prostředek. ● Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci a zákoník práce – jak má
zaměstnavatel reagovat na závěry lékařského posudku (převedení na jinou práci, výpověď z pracovního
poměru, posouzení překážky v práci, právo zaměstnance na odstupné), judikatura vyšších soudů v této věci.
● Aktuality z pracovního práva a ze soudní judikatury.
● Dotazy, diskuse.
______________________________________________________________________________________________

ZÁZNAM PŘENOSU Z 22. DUBNA 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: 4022
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