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

CHYBY, OMYLY A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE V PRACOVNÍM PRÁVU.
AKTUALITY Z PRACOVNĚPRÁVNÍ PRAXE.
(WEBINÁŘ – VYSÍLÁNO ŽIVĚ)
Webinář zaměřen především na odstranění chyb a vyvrácení omylů, ba některých zavádějících informací,
kterých se dopouštějí nebo kterých se dostává personalistům, mzdovým účetním nebo vedoucím zaměstnancům.
Vedle toho budou účastníci seznámeni s posledními přijatými i připravovanými změnami pracovněprávních
předpisů včetně chystané novely zákoníku práce v návaznosti na implementaci evropských směrnic.
Tématická náplň:
● Chyby a omyly – náhrada nákladů vstupní lékařské prohlídky; jmenování vs pověření; prodlužování zkušební
doby; opakované sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou; kdy zákaz výpovědi ano a kdy ne; problémy
s rozvrhem pracovní doby u nerovnoměrného rozvržení; minimální délka čerpání dovolené; kdy příplatek a
kdy náhradní volno u práce přesčas a práce ve svátek; prokazování překážek v práci; rozsah práce u dohod
atd.
● Zavádějící informace – např. údajná změna právní úpravy, která ještě není v účinnosti (ochrana oznamovatelů
neboli whistleblowing; rozvrhování pracovní doby u dohod v důsledku evropské úpravy atd.);.
● Přehled změn, které se v pracovněprávní oblasti staly nebo se připravují (základní informace podle stavu
legislativy). Novela zákoníku práce a transpozice směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních
podmínkách a směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob –
rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele; zpřísnění právní úpravy dohod o pracích konaných mimo PP;
další nástroje na skloubení pracovního a rodinného života (home office, pružné uspořádání výkonu práce,
rodičovské volno?)
● Aktuální judikatura (nejen) Nejvyššího soudu v pracovněprávní oblasti.
● Diskuse, dotazy.
______________________________________________________________________________________________

Termín:
Místo:

čtvrtek 22. září 2022
od 9.00 do 13.30 hodin
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:

2.100,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut rozsáhlý 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: 0922
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