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Záznam webináře Novela zákoníku práce – základní přehled změn 
Jaké změny čekají zaměstnavatele od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021? 

 

Novela zákoníku práce (č. 285/2020 Sb.) přináší úplně novou koncepci úpravy dovolené, 

odstraňuje některé problémy v oblasti doručování zásadních pracovněprávních písemností a 

v oblasti přechodu zaměstnanců na jiného zaměstnavatele, zavádí nová přísná pravidla pro 

vysílání zaměstnanců v rámci Evropského hospodářského prostoru a nový institut sdíleného 

pracovního místa, a obsahuje další dílčí změny odstraňující výkladové či aplikační problémy. 

 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, advokát  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Vás seznámí se všemi změnami, které přináší novela zákoníku práce, a 

stručně objasní podstatu jednotlivých změn pro snazší aplikaci nové právní úpravy do Vaší 

každodenní praxe. 
 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře je určen zástupcům všech odvětví 

soukromého sektoru i zaměstnavatelům ve veřejné sféře, zejména statutárním zástupcům, 

představitelům vrcholového řízení, vedoucím zaměstnancům, personalistům, interním 

právníkům a mzdovým účetním. 

 

Program nahrávky webináře: 

Cíl novely 

Přehled změn účinných od 30. 7. 2020 

Přehled změn účinných od 1. 1. 2021 

Novelou krok za krokem (od klíčových změn k dílčím úpravám) 
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Závazná objednávka záznamu webináře Novela zákoníku práce 
Cena záznamu webináře: 1190,- 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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