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Seminář

Kontroly inspektorátů práce a příprava na ně
Seminář je určen pro:
Seminář je určen personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám, kteří se mohou setkat s kontrolou ze
strany oblastního inspektorátu práce.

Co Vám seminář přinese:
Cílem semináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti
zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaké mají práva a
povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak
probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Seminář se zaměří také na novinky, které do této oblasti přináší nový
přestupkový zákon. Seminář je zaměřen zejména na praktickou stránku kontroly.

Obsah semináře:
1. Úvod do kontrolní činnosti OIP
2. Kontrola OIP na pracovišti
Zahájení kontroly
Práva inspektorů při kontrole
Povinnosti zaměstnavatele
Vysvětlení zaměstnanců a jiných osob
Opatření k nápravě a zpráva o jejich přijetí
Vystavení protokolu a podání námitek zaměstnavatele
Řízení o uložení sankce
Zahájení řízení
Práva zaměstnavatele v řízení
Průběh ústního jednání, svědecké výpovědi
Přípustné důkazy a obhajoba zaměstnavatele
Opravné prostředky proti rozhodnutí a další přezkum
Nejčastější správní delikty a jejich znaky (švarcsystém, zastřené agenturní zaměstnávání)
Závěr a diskuse

Časový harmonogram školení:
8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 - 10:30 přednáška (1. část)
10:30 - 10:45 přestávka s občerstvením
10:45 - 12:00 přednáška (2. část)
12:15 - 12:30 přestávka s občerstvením
12:30 - 14:00 přednáška (3. část)
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Lektor
Mgr. Daniel Vejsada
Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské
kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako
funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena
Litujeme, ale na tento termín

12.11.2018

9:00 14:00

Praha

CUBE Office Center, Sídlo
společnosti Verlag Dashöfer,

3990 Kč

semináře se už nelze objednat.
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, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení
o absolvování semináře.
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 školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.
Copyright © 1997 - 2017 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6, IČO: 45245681, DIČ: CZ45245681
tel: + 420 222 539 333 | e-mail: info@dashofer.cz

9.12.2018 22:16

