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

PRACOVNÍ DOBA A PŘEKÁŽKY V PRÁCI PRAKTICKY.
AKTUALITY Z PRACOVNÍHO PRÁVA.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM – 4 hodiny)
Zaměřeno především na otázky spojené s pracovní dobou a překážkami v práci, a to se zaměřením na
praktické problémy, které řeší zaměstnavatelé i zaměstnanci a které vedou ke sporům mezi nimi. Vedle toho
budou účastníci seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva včetně důležitých soudních
rozhodnutí.
Tématická náplň:
● Pracovní doba – kde hraje roli a kde ne; délka (stanovená týdenní, kratší a zkrácená), rozvržení (včetně
pružného rozvržení a v režimu home office), rozdíly mezi jednotlivými pracovními režimy, evidence pracovní
doby a její význam; doba odpočinku – mezi směnami, v týdnu, přestávky v práci na jídlo a oddech; práce
přesčas – limity, nařízení apod.; pracovní pohotovost atd.
● Překážky v práci – pojem; rozdíly s neomluvenou absencí; pracovní volno (rozsah a náhrada); povinnost
zaměstnance k prokázání překážek v práci; specifika u pružného rozvržení pracovní doby; parametry
vybraných překážek v práci – mateřská a rodičovská dovolená (včetně návratu z nich a souběžné výdělečné
činnosti), pracovnělékařská prohlídka, vyšetření u lékaře, darování krve atd. Návaznost překážek v práci na
další instituty (zkušební doba, dovolená apod.).
● Aktuality z pracovního práva a ze soudní judikatury – stručné upozornění na to, co se děje v oblasti
pracovněprávní legislativy (připravovaná novela zákoníku práce nebo zákona o pedagogických pracovních)
a jaká zajímavá soudní rozhodnutí by neměli zaměstnavatelé přehlédnout.
● Dotazy, diskuse.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 24. KVĚTNA 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: 2450
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