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Nahrávka webináře Kontrola inspektorátu práce: jak se na ni připravit a 

úspěšně jí projít 
 

Je-li zaměstnavatel na kontrolu OIP dobře připraven a zná svá práva a povinnosti, usnadní si 

nejen průběh kontroly, ale hlavně výsledek kontroly vyzní ve prospěch zaměstnavatele. 

Záznam webináře Vám nabídne veškeré podstatné informace, nabídne postupy a praktická 

doporučení, které zaručí bezproblémový výsledek kontroly, a to i v kontextu kontrol 

programu Antivirus. 
 

Přednáší: Mgr. Daniel Vejsada, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás seznámí s typickým průběhem kontroly 

oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem 

navazujícího řízení o uložení sankce. Dozvíte se, jaké máte jako zaměstnavatel práva a 

povinnosti v průběhu kontroly, kdy a jak musíte uplatnit své námitky proti zjištěným 

skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek. Záznam webináře 

je zaměřený na praxi, aby co nejvíce pomohl při samotné kontrole.  

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen personalistům, interním právníkům, 

manažerům a dalším osobám, kteří se mohou setkat s kontrolou ze strany oblastního 

inspektorátu práce. 

 
Program nahrávky webináře: 
Úvod do kontrolní činnosti OIP 

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 

Kontroly programu Antivirus 
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Závazná objednávka záznamu webináře Kontroly inspektorátu práce 
Cena záznamu webináře: 1290,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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