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Nahrávka webináře: Překážky v práci u zaměstnanců a zaměstnavatelů 
Kdy musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance a jak postupovat, pokud nemá pro 

své zaměstnance práci. Jakou podporu lze aktuálně čerpat a jaké jsou zkušenosti z prvních 

kontrol? 
 

Nemůže-li zaměstnavatel z různých důvodů přidělit zaměstnanci práci, musí často uplatnit 

překážku, která má však jasně daná pravidla. Stejně tak jsou stanoveny podmínky překážek 

v práci na straně zaměstnance a z nich vyplývající nároky. Zákoník práce upravuje různé 

druhy překážek v práci, které se od sebe liší důvodem vzniku i výší náhrady mzdy. Zorientujte 

se v jednotlivých překážkách v práci a v podmínkách jejich uplatnění. 
 

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

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás seznámí se základním rozdělením a 

systematikou překážek v práci. Dozvíte se, kdy musíte jako zaměstnavatel omluvit 

nepřítomnost zaměstnanců v práci a zda musíte zaměstnancům poskytovat za dobu 

nepřítomnosti nějaké plnění. Obdržíte doporučení, jak postupovat, pokud jako zaměstnavatel 

nemáte pro své zaměstnance práci a jakou státní podporu lze v současné situaci čerpat. 

 

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

manažerům a dalším osobám, které se v rámci zaměstnavatele potýkají s personálními 

otázkami. 

 
Program nahrávky webináře: 
Překážky na straně zaměstnance 

Ošetřování dítěte a člena domácnosti 

Dlouhodobé ošetřování 

Dočasná pracovní neschopnost 

Karanténa 

Mateřská dovolená 

Rodičovská dovolená 

Jiné důležité osobní překážky 

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu 

Překážky na straně zaměstnavatele 

Druhy překážek v práci 

Prostoj 

Živelná událost 

Částečná nezaměstnanost 

Doba strávená na cestě 

Státní podpora 

Program Antivirus 

Plánovaný „kurzarbeit“ 

Kontroly čerpání dotace z Antiviru 
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Závazná objednávka záznamu webináře Překážky v práci u zaměstnance i 

zaměstnavatele 
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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