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Práce mimo pracovní poměr jako flexibilní forma zaměstnávání nejen 

sezónních zaměstnanců 
Podmínky výkonu práce v jiných pracovněprávních vztazích než v pracovním poměru 

vč. upozornění na změny  
 

Dohody o výkonu práce mimo pracovní poměr jsou využívány zejm. v případě sezónní práce, 

nárazového zvýšení poptávky po službách a výrobcích, prázdnin a čerpání dovolené 

kmenovými zaměstnanci. Umožňují větší flexibilitu oproti pracovnímu poměru. Získejte 

přehled podmínek závazných pro výkon práce mimo pracovní poměr, seznamte se s dalšími 

flexibilními způsoby zaměstnávání a ověřte si, že postupujete v souladu s legislativou se 

zapracováním všech změn.  
 

Přednáší: JUDr. Marilla Kokešová, samostatný advokát s komplexní advokátní praxí a 

důrazem na pracovní právo 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Cílem webináře je poukázat na možnosti, které právní úprava nabízí, upozornit na často se 

opakující pochybení, na nedodržování povinností stanovených právními předpisy po 

některých změnách právní úpravy a doporučit vhodný postup. Pracovní vztahy založené 

dohodami o výkonu práce mimo pracovní poměr se oproti pracovnímu poměru vyznačují 

větší pružností a volností, poskytují více prostoru pro uplatnění smluvní svobody a sjednání 

práv a povinností v souladu se zájmy zaměstnavatele i zaměstnance. Po některých právních 

úpravách dochází však ke změnám povinností závazných pro výkon práce ve vztazích 

založených dohodami mimo pracovní poměr. Webinář se zaměří i na další formy flexibilního 

výkonu práce, např. práce malého rozsahu a připomene všechny zásadní změny, a poradí 

Vám, jak dodržet správný postup. 

 

Komu je záznam webináře určen: vrcholovým manažerům, personalistům, specialistům v 

oblasti práce a mezd, podnikovým právníkům a manažerům lidských zdrojů jak ze 

soukromého, tak z veřejného sektoru. Dále je určen všem, kteří se o tuto problematiku 

zajímají, včetně zaměstnanců a osob ucházejících se o výkon práce. 

 

Program nahrávky webináře: 

Základní odlišnosti mezi výkonem práce v pracovním poměru a mimo pracovní poměr 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr: Rozdíly dohody o pracovní činnosti a 

dohody o provedení práce – Uzavírání dohod – Povinnosti stanovené zákonem o specifických 

zdravotních službách – Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele ve vztazích 

založených dohodami – Rozvázání pracovněprávních vztahů založených dohodami, 

zdánlivost /nicotnost/ právního jednání 

Některé změny právní úpravy  

Shrnutí dalších možností výkonu práce v atypických pracovních vztazích  
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Závazná objednávka záznamu webináře Práce mimo pracovní poměr  
Cena záznamu webináře: 920,- 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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