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On-line seminář

Velká novela zákoníku práce 2020/2021 Změny od 30.7.
a 1.1.2021
Obsah semináře:
1. Představení novely

V úvodu si uděláme krátký exkurz do historie zákoníku práce a představíme si hlavní okruhy změn, které novela přináší.

2. Dovolená a související otázky

V této části se budeme věnovat asi nejpodstatnější změně z novely, a to novému systému počítání nároku na dovolenou.
Podíváme se, jak se bude tato úprava lišit od současného stavu a co vše je nutné upravit ve vnitřních předpisech a
pracovněprávní dokumentaci.

3. Doručování důležitých písemností

V této části se podíváme na změny, které novela přináší do oblasti právní úpravy doručování důležitých písemností, tedy
zejména těch, kterými se zakládá, mění nebo ukončuje pracovněprávní vztah.

4. Sdílené pracovní místo

Představíme si také nový institut pracovního práva, a to sdílené pracovní místo, tedy speciální režim pro dva a více
zaměstnanců s kratšími úvazky sdílející "jednu židli". Probereme zejména, jaké jsou limity právní úpravy a na co případně
nezapomenout v dohodě se zaměstnanci.

5. Automatický převod zaměstnanců

Novela přináší také nové podmínky pro aplikaci automatického přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Projdeme si, jaké podmínky musí být nově naplněny, aby k tomuto automatickému přechodu zaměstnanců došlo, a jaký je
posun od současného stavu.

6. Ostatní dílčí změny
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V závěru se pak podíváme na zbylé menší změny, které novela přináší a které byť svým rozsahem nejsou tak významné jako
jiné okruhy výše uvedené, nelze je určitě přejít bez povšimnutí.

Lektor
Mgr. Daniel Vejsada
Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské
kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako
funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Termíny a přihláška
Datum
22.1.2021

Čas
9:00 - 12:00

Místo
On-line

Cena
3990 Kč

Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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