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Záznam webináře Nová koncepce dovolené od 1. 1. 2021 
Od 1. 1. 2021 dochází k zásadní změně v úpravě dovolené. Jak se bude od příštího roku 

počítat nárok na dovolenou a jak se na novou úpravu připravit? 
 

Největší změnou novely zákoníku práce (285/2020 Sb) je bezesporu nová koncepce dovolené, 

která ale přináší zaměstnavatelům řadu úkolů. Ti budou muset aktualizovat své mzdové 

systémy, vyškolit příslušné zaměstnance, aby tuto problematiku ovládali, a případně 

zrevidovat vnitřní předpisy a pracovní smlouvy. Na druhou stranu novela řeší problémy a 

nedostatky původní úpravy, se kterými si sice praxe nějak poradila, ale ne vždy správně. V 

každém případě je nový systém spravedlivější a v podstatě jde o jednoduché matematické 

počty. 

 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, advokát  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Vás seznámí krok za krokem s veškerými změnami v úpravě dovolené a na 

praktických příkladech objasní pravidla počítání dovolené za kalendářní rok a dodatkové 

dovolené. 

 

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 

Nová koncepce úpravy dovolené 

Délka dovolené za kalendářní rok 

Poměrná část dovolené za kalendářní rok 

Dodatková dovolená 

Posuzování překážek v práci pro účely dovolené 

Pravidla čerpání dovolené 

Krácení dovolené 

Dílčí změny 
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Závazná objednávka záznamu webináře Nová koncepce dovolené od 1. 1. 

2021  
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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