Hodnocení pracovněprávního semináře

Seminář:

„STRATEGIE HR V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2020

Termín: 5. 6. 2020

ve světle novely zákoníku práce a nejnovější judikatury“
Místo konání: Prostory spol. IPSOS, Praha

Lektor:

Mgr. Eva Bernadet

Hodnoceno podle stupnice od 1 – tj. výborně, do 5 – tj. nedostatečně

1. Jak Vás zaujal obsah semináře?

Hodnocení:1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,2,1,2

Oceňuji/doporučuji změnit:





Průměr: 1,1

Malé rozestupy při sezení – social distance 
Velmi zajímavá témata, jimž jsme se věnovali do hloubky
Oceňuji příklady z praxe
Oceňuji množství témat

2. Jak hodnotíte práci přednášejících?

Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,2,1

Oceňuji/doporučuji změnit:




Průměr: 1,1

Oceňuji připravenost, praktické příklady, srozumitelnost výkladu
Obdivuji schopnost paní Bernadet hovořit s respirátorem
Věcné, super příklady

3. Jak jste byl/a spokojen/a s místem, občerstvením a organizací? Hodnocení: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,2,1,1
Oceňuji/doporučuji změnit:




Průměr: 1,1

Mléko do kávy (ne jen smetanka)
Nebyla dobrá káva 
Dobře dostupná lokalita

Na jaká další témata byste se rádi v budoucnu zaměřili? Jaká témata byste chtěl/a probrat
podrobněji?









1. Hodnocení zaměstnanců, bonusy a prémie vs. ve výpovědní době (VD) (odepření bonusu ve VD);
2. Nová pravidla dovolené
Změny ZP po novele v detailech, zejména: pracovní doma; evidence práce přesčas, rozsah;
dodatková dovolená; krácení stan. týdenní pracovní doby bez snížení mzdy
Doručování písemností  nepřebírání, PNC apod.
Novela ZP  dovolená; návrat z překážek MD/RD; pracovní cesty
Mimořádné lékařské prohlídky, lék. posudky o pracovní způsobilosti; novela zák. práce – podrobněji
Novelizace ZP, pracovní doba v problematických provozech (nárazové akce, sezónnost,
nepravidelnost)
Digitalizace pracovně-právní dokumentace; zaměstnanec vs. dodavatel; sociální dialog – práva
a povinnosti, kolekt. smlouva, podmínky zástupců zaměstnanců; novinky v judikatuře s dopadem
na prac. právo; novela ZP
Novela ZP

Hodnocení pracovněprávního semináře







Za média nemohu úplně hodnotit. Samozřejmě budou i do budoucna zajímavé konkrétní příklady
z praxe, jak firmy v souvislosti s COVID přistupují k org. pracovních míst
Novela ZP
Implementace EU směrnice o vysílání pracovníků do zákoníku práce; dovolená dle novely zákoníku
práce
Veškeré novinky – zákoník práce, zákon o dani z příjmu, vysílání zaměstnanců, zaměstnávání
občanů EU + 3. Zemí
Detailně problematiku HOME OFFICE – jak napsat vnitřní předpisy, jak stanovit paušál, BOZP apod.
Překážky na straně zaměstnavatele; výpověď § 52 (nesplnění požadavků pro řádný výkon bez
zavinění zaměstnavatele) – na co si dát pozor  podávání dvou výpovědí najednou

Volné vyjádření:








Obsah semináře se přesně trefil do problematiky, kterou v poslední době řešíme. Přínosné. Děkuji.
HR otázky řešení v blízké minulosti: agenturní zaměstnání a ukončování PP; částečná
nezaměstnanost s ohledem na COVID situaci; pracovní cesty; HO; návraty z mateřské dovolené
Velice poutavé, zajímavé, aktuální! Tudíž velmi přínosné! Moc děkuji!
Děkuji!
Velmi přehledně a prakticky pojatý seminář. Skvělá volba přednášejících. Děkuji.
Děkuji za přínosný a příjemný seminář
Oceňuji příjemný hlas a srozumitelný výklad probírané problematiky

