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Záznam webináře Nejčastěji řešené pracovněprávní otázky v době 

pandemie 
Zajištění bezpečnosti – Koronavirus jako nemoc z povolání? – Návštěva lékaře, 

ošetřovné, pracovní neschopnost – Nárok na dovolenou – Práce z domova – Ukončení 

pracovního poměru 
 

Současná doba přinesla situace, se kterými se zaměstnavatelé vyrovnávají jen složitě, protože 

většinu z nich právní přepisy výslovně neupravují. Zaměstnavatelé velmi často pochybují o 

správnosti své postupu, na mnoha odpovědích se neshodnou ani odborníci a rychlé změny 

situace vedou k nejistotě jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. 

 

Přednáší: JUDr. Eva Janečková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Nově je třeba řešit bezpečnost na pracovišti z hlediska šíření nakažlivé 

nemoci. Nový pohled také přináší různá stanoviska k možnosti posoudit koronavirus jako 

pracovní úraz nebo nemoc z povolání. S vysokou nemocností souvisí také pochybnosti 

zaměstnavatelů, jak posoudit častější návštěvy u lékaře v pracovní době a následnou 

dlouhodobou pracovní neschopnost či dlouhodobé ošetřovné. Rozšířená práce z domova 

vyžaduje vyřešit podmínky výkonu této práce a také její bezpečnost. Ekonomická situace čím 

dál častěji spěje k ukončování pracovního poměru. Jak situaci vyřešit, aby případná výpověď 

byla v souladu s právními předpisy? 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen všem zaměstnavatelům jak ve veřejném 

sektoru, tak v soukromém. 

 
Program nahrávky webináře: 

Bezpečnost na pracovišti 

Odmítání dostavit se na pracoviště 

Odmítání nošení roušek 

Roušky jako osobní ochranné pomůcky 

Koronavirus jako pracovní úraz či nemoc z povolání 

Nároky při nemoci z povolání 

Návštěva lékaře v pracovní době 

Ošetřovné, pracovní neschopnost – nárok na dovolenou 

Práce z domova 

Materiální vybavení 

Bezpečnost IT nástrojů z pohledu uživatele 

Pracovní úraz 

Ukončení pracovního poměru 

Ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost 

Ukončení pracovního poměru – zdravotní důvody 

Výpověď ze strany zaměstnance během pracovní neschopnosti 
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Nejčastěji řešené pracovněprávní otázky v době pandemie 
Cena záznamu webináře: 1390,- 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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