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NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 
 

1. 3. 2023 
9 – 13 hod. 

Zlín 
 

 
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK) 

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M. 

 

Čeká nás další novelizace zákoníku práce – zákonodárce musí jednak zajistit řádnou 

transpozici evropských směrnic (např. tzv. work-life balance), ale také jde o snahu 

průběžně reagovat na změny a postřehy z praxe a například implementaci prvků 

souvisejících s komplikovanou ekonomickou situací. V novém ZP se tak dočkáme úprav 

v oblasti práce na dálku, elektronického podepisování a doručování nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr. 

 

Cílem semináře je provést účastníky připravovanými změnami ZP a jejich praktické 

zavedení do života firem a organizací. 

 

Obsah semináře: 

 

• Transpozice směrnic do ZP: - změny v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o 

rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. 

směrnice Work-life Balance) na povinnosti zaměstnavatelů 

• změny  v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1152 o transparentních 

předvídatelných pracovních podmínek na úpravu pracovněprávních vztahů v ZP 

• Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance 

• Péče o děti a jiné překážky v práci 

• Změny v dohodách o práci konaných mimo pracovní poměr 

• Flexibilní pracovní doba 

• Souběh dovolené a svátku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době 

• Výkon práce na dálku, pracovní podmínky, náklady, BOZP 

• Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky 
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• Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci informaci o klíčových aspektech 

pracovněprávního vztahu, forma a prokazatelnost informování, termíny 

• Další novinky v doručování v pracovněprávních vztazích, elektronické podepisování 

• Možnost výkonu práce zaměstnankyň čerpajících rodičovskou dovolenou 

• Výkon souběžného zaměstnání u jiného zaměstnavatele a zákaz konkurence 

• Nejnovější judikatura 

 

 

Cena semináře: 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1.815 Kč) pro členy KHK ZK,  

 2.500 Kč bez DPH (tzn. 3.025 Kč) pro nečleny KHK ZK. 

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení. 

 

Přihlásit se můžete do 24.2.2023 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na 

www.khkzk.cz. 

 

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. 
Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti 
nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován 
stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku. 
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