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

DOVOLENÁ V POLOVINĚ KALENDÁŘNÍHO ROKU.
AKTUALITY Z PRACOVNÍHO PRÁVA.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM – 4 hodiny)
Zaměřeno hlavně na právní úpravu dovolené účinnou od 1. 1. 2021, a to především na situace, ve kterých
řada personalistů a mzdových účetních pořád chybuje. S ohledem na blížící se prázdniny bude pojednáno též o
dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vedle toho budou účastníci seznámeni s aktualitami
v oblasti pracovněprávní legislativy a novými soudními rozhodnutími týkajícími se pracovněprávní praxe.
Tématická náplň:
● Dovolená – proč jde o dovolenou „v hodinách“; co se pro účely dovolené počítá všechno do odpracované
doby (jak s prací přesčas nebo prací nad kratší pracovní úvazek; překážky v práci tzv. částečně započitatelné);
právo na dovolenou při změně délky týdenní pracovní doby či výměry během kalendářního roku; problémy
spojené s čerpáním dovolené (minimální délka; dovolená ve svátek; dovolená čerpaná bezprostředně po
skončení mateřské dovolené; vztah dovolené a zkušební doby či neplaceného volna); převod dovolené do
dalšího kalendářního roku (význam data 30. 6.; lze dovolenou převést i na základě žádosti zaměstnance?);
otázky spojené s krácením dovolené (jak u rozdílně dlouhých směn nebo při pružném rozvržení pracovní doby;
krácení dovolené a rozvázání pracovního poměru) atd.
● Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – platná právní úprava a její
aplikace v současné praxi; za jakých podmínek lze tyto dohody využít pro „brigádníky“?; chystané změny
právní úpravy v návaznosti na implementaci evropské směrnice (stav projednávání související novely zákoníku
práce).
● 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 23. ČERVNA 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: 0606
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