Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma:

AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO
PRÁVA
Chcete si ucelit své znalosti z oblasti pracovního práva?
Zajímají Vás praktické zkušenosti a aktuální judikatura?
Pak je tento seminář určen právě pro Vás!
Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními právními předpisy v oblasti pracovního práva,
problematickými okruhy a jejich správným řešením v praxi a také s posledními legislativními změnami.

Termín konání:

ÚTERÝ 22. 6. 2021, od 9:00 do 14:00

Místo konání:

Městská knihovna T. G. Masaryka, 28. října 1280/1, Šumperk

Přednášející:

JUDr. Petr Bukovjan

Informace o lektorovi:
JUDr. Petr Bukovjan působí jako lektor a specialista na pracovní právo v AG vzdělávací agentuře. Má
pětiletou praxi jako vedoucí kontrolního oddělení úřadu práce, je členem Kolegia expertů Asociace pro
rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a dále členem redakční rady časopisu Práce a Mzda.
Publikuje v odborných časopisech a publikacích.

Program semináře
Aktuální pracovněprávní legislativa
-

Kurzarbeit (podpora v době částečné zaměstnanosti) jako nový nástroj aktivní politiky
zaměstnanosti.
Změny v právní úpravě home office.
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků.

Výkladové problémy spojené s novelou zákoníku práce
-

Sídlo:
IČ:
DIČ:
E-mail:

Nová právní úprava dovolené (minimální délka čerpání dovolené; převod dovolené do dalšího
kalendářního roku; dovolená ve svátek; čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené atd.).
Pracovní volno k činnosti zaměstnance na akcích pro děti a mládež (délka pracovního volna; kdy je
placené; refundace vyplacené náhrady)

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
47673176
CZ47673176
ohk@ohk-sumperk.cz

Pracovněprávní důsledky pandemie koronaviru covid-19
-

Povinné testování a problémy s tím spojené.
Testování a očkování v pracovní době a povaha překážky v práci.

Další vybrané problémy
-

Uplatnění home office (praktické otázky).
Práce přesčas a její omezení.
Porušení pracovní kázně a rozvázání pracovního poměru.
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci.

•
•

Aktuální soudní judikatura
A další témata dle potřeb účastníků
________________________________________________________________________________________
Cena semináře:
1750 Kč bez DPH/osoba
1950 Kč bez DPH/osoba

- pro členy OHK Šumperk
- pro ostatní účastníky

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %
(pro členy 1575 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1755 Kč bez DPH/osoba).
V ceně je zahrnuta účast na semináři a výukové materiály v pdf.
Organizační pokyny:
Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00.
Seminář se koná za dodržení všech epidemiologických opatření platných ke dni 22.6.2021
Školení se uskuteční ve „Velkém sále“ – 3. patro budovy knihovny.
V případě obsazenosti parkovacích míst před budovou, využijte parkoviště u Lidlu.

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře!
Rezervační formulář zašlete na emailovou adresu:
V případě dotazů volejte na telefonní číslo:

vzdelavani@ohk-sumperk.cz
583 280 070

Těšíme se na Vaši účast!
Okresní hospodářská komora Šumperk

Sídlo:
IČ:
DIČ:
E-mail:

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
47673176
CZ47673176
ohk@ohk-sumperk.cz

