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Seminář Velká novela zákoníku práce a souvisejících předpisů 
Zásadní změny v pracovním právu v praxi od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021 
 

Od 30. 7. 2020 ovlivní praxi všech zaměstnavatelů řada změn vyvolaných velkou novelou 

zákoníku práce, a to např. ve vedení pracovněprávní administrativy a doručování písemností, 

při vysílání zaměstnanců do a z České republiky nebo při přechodu zaměstnanců k jinému 

zaměstnavateli. Další významné změny, zejm. ve výpočtu dovolené a při náhradě újmy na 

zdraví, je nezbytné zohlednit od 1. 1. 2020.  
 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners  

Místo konání: Praha 4 

Datum konání: 27. 8. 2020  
 

Zaměření semináře: Seminář se zaměří na konkrétní dopady změn, které přináší novela 

zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů, zejm. na novou koncepci úpravy 

dovolené, změny postupů při doručování pracovněprávních písemností a v oblasti přechodu 

zaměstnanců na jiného zaměstnavatele, na zpřísnění pravidel pro vysílání zaměstnanců v 

rámci Evropské unie a nový institut sdíleného pracovního místa. Seminář vysvětlí na 

konkrétních příkladech podstatu jednotlivých změn a usnadní tak aplikaci nové právní úpravy 

do Vaší každodenní praxe. Součástí výkladu budou i praktická cvičení, která budete řešit 

samostatně a která Vám umožní zpětnou kontrolu pochopení probíraného tématu. 
 

Komu je seminář určen: zástupcům všech odvětví soukromého sektoru, zejména statutárním 

orgánům (jednatelé, členové představenstva), zástupcům vrcholového řízení, vedoucím 

zaměstnancům, personalistům, interním právníkům a mzdovým účetním. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Změny účinné od 30. 7. 2020: 

Zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

Zpřesnění úpravy odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance 

Dílčí změny v úpravě pracovní doby 

Zmírnění povinnosti vystavovat potvrzení o zaměstnání 

Speciální úprava pro běh lhůt v pracovněprávních vztazích 

Zjednodušení pravidel pro doručování písemností 

Další dílčí změny 

Změny zákona o inspekci práce 

11:00–12:30 Implementace novely směrnice o vysílání pracovníků 

Změny v právní úpravě vysílání zaměstnanců z EU/EHP do ČR 

Změny zákona o zaměstnanosti 

Změny zákona o inspekci práce 

12:30–13:30 Společný oběd  

13:30–14:30 Změny účinné od 1. 1. 2021 

Nová koncepce úpravy dovolené v zákoníku práce a souvisejících právních 

předpisech 

Změny v úpravě odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

Nový institut sdíleného pracovního místa 

Další dílčí změny 

14:45–15:30 Praktická cvičení a závěrečná diskuse 
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Závazná objednávka účasti na semináři Novela zákoníku práce 
Cena semináře: 4 480,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace 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 semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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