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On-line seminář

Změny úpravy dovolené od 1.1. 2021: Praktikum,
postupy při výpočtech
Obsah semináře:
Postup při výpočtu práva zaměstnance na dovolenou nebo na poměrnou část dovolené
Výpočet práva na dovolenou při změně délce týdenní pracovní doby
Výčet dob, které se pro účely dovolené považují a nepovažují za výkon práce, případně se považují za výkon práce jen do
20násobku týdenní pracovní doby
Příklady zápočtu překážek v práci do doby výkonu práce pro účely dovolené, varianty postupu podle toho, kolik směn
zaměstnanec v roce odpracoval a kolik směn zameškal
Krácení dovolené za neomluveně zameškané směny, náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené

Lektor
JUDr. Jaroslav Stránský
Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace
odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Věnuje se…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám

14.1.2021

10:00 11:30

On-line

1490 Kč

prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat

22.1.2021 06:38

předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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