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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: ČTVRTEK 28. 4. 2022, od 9:00 do 14:00  prezentace od 8:30 

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 

- příprava implementační novely zákoníku práce ve vazbě na evropské směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a rodinným životem a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách; 
novela zákona o pedagogických pracovnících (včetně pracovních poměrů na dobu určitou); další 
aktuality dle vývoje legislativy. 

Vybrané otázky odměňování  
- složky mzdy a platu a jejich zohlednění co do nejnižších úrovní zaručené mzdy; odměňování práce 

přesčas (kdy příplatek a kdy náhradní volno; sjednání mzdy a stanovení platu s přihlédnutím k práci 
přesčas); odměňování práce ve svátek (kdy náhradní volno a kdy příplatek; benefit v podobě tzv. 
placeného svátku); kompenzace práce v noční době, v sobotu a v neděli; splatnost mzdy a platu vs. 
výplatní termín atd. 

Náhrada mzdy při překážkách v práci a v souvislosti s dovolenou 
- povaha překážky a výše náhrady; kdy zaměstnavatel platí, kdy je mu refundováno a kdy neposkytuje 

nic; vrácení náhrady mzdy či platu za přečerpanou dovolenou. Odstupné – kdy se poskytuje a v jaké 
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výši; výpočet průměrného výdělku a rozhodné období; vrácení odstupného; informační povinnost 
zaměstnavatele vůči Úřadu práce a OSSZ. 

Některé další otázky z pracovněprávní praxe 
- obsah a načasování vstupní lékařské prohlídky; pracovní poměr na dobu určitou a jeho změny; 

pružné rozvržení pracovní doby a překážky v práci; dovolená v polovině kalendářního roku a její 
(ne)čerpání; aktuální otázky zaměstnávání cizinců atd. 

Soudní judikatura a stanoviska 
- čerpání dovolené ve svátek; neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená; nadbytečnost 

zaměstnance apod. 
 
 

 A další témata dle potřeb účastníků 
________________________________________________________________________________________ 
 
Cena semináře: 
 

0 Kč /osoba   - pro členy OHK Šumperk, kteří mají schválené de minimis (platí pouze pro 
      prvních 12 nahlášených a schválených zájemců.)  
1500 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk, kteří nemají schválené de minimis, nebo již je 
      prvních 12 účastníků nahlášených a schválených.  
1950 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky, kteří nejsou členy OHK.   
 
V ceně je zahrnuta účast na semináři a výukové materiály v pdf. 
 

Organizační pokyny: 

Registrace účastníků semináře probíhá na začátku semináře od 8:30 hod. 
Seminář se koná za dodržení všech epidemiologických opatření platných ke dni 28.4.2022 
Školení se uskuteční ve „Velkém sále“ – 3. patro budovy knihovny. 
V případě obsazenosti parkovacích míst před budovou, využijte parkoviště u Lidlu.  
Uvedený čas konání semináře se může lehce upravit v závislosti na potřebách přednášejícího. 

  

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 
 
Rezervační formulář zašlete na emailovou adresu:  simkova@ohk-sumperk.cz  
V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   608 463 301 
 
 
 

 
Těšíme se na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


