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webinář 

Zákoník práce v roce 2021 
 

4.5.2021 
9 – 13 hod. 

 

 

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

  
Potřebujete zavést úsporná opatření v oblasti odměňování či redukovat počet Vašich zaměstnanců 

v důsledku vládních opatření? Nevíte si rady s novým způsobem výpočtu dovolené? Chcete ve Vaší 

organizaci správně nastavit pravidla pro práci z domova? To všechno a mnohé další vás naučíme 

na tomto semináři. 

 

Cílem webináře je: provést účastníky aktuálními tématy zákoníku práce a řešení nestandardních 

situací v pracovně-právních vztazích včetně dopadů nové judikatury. 

 

Pro koho je webinář určen: pro manažery, vedoucí pracovníky, personalisty, účetní, podnikové 

právníky 

 

Obsah webináře: 

 

1. Pracovněprávní souvislosti v důsledku vládních opatření (překážky v práci, úsporná 

opatření v oblasti odměňování, změna obsahu pracovního poměru a změna pracovní 

doby, rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ekonomickými problémy 

zaměstnavatele. 

2. Praktický průvodce v počítání dovolené. 

3. Využívání práce z domu (home office) - úskalí, povinnosti, výhody, nevýhody. 

4. Stanoviska a rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru. 

5. Souběh podání výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru. 

6. Nová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí. 

7. Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými zaměstnanci. 

8. Odměňování a bonusy včetně otázek nerovnosti a diskriminace v odměňování, 

odměňování zaměstnanců vykonávajících práci pro téhož zaměstnavatele v rozdílných 

regionech. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/soubeh-podani-vypovedi-a-okamziteho-zruseni-pracovniho-pomeru-112048.html
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9. Smluvní svoboda versus rovné zacházení se zaměstnanci. 

10. Snižování zahraničního stravného interním předpisem zaměstnavatele a informační 

povinnost vůči zaměstnancům. 

11. Doručování v pracovněprávních vztazích. 

12. Nelegální zaměstnávání a zastřené agenturní zaměstnávání. 

13. Výkladová stanoviska AKV (DPČ, přestávky na jídlo a oddech, poskytované tzv. 

odměny za přítomnost, dohoda o srážkách ze mzdy, promlčení práva zaměstnance 

na uspokojení nároku na cestovní náhrady, kdo kontroluje dodržování režimu 

dočasně práce neschopného agenturního zaměstnance, mimopracovní aktivity 

pořádané zaměstnavatelem a pracovní úraz) mnohá další zajímavá soudní 

rozhodnutí. 

14. Závěr, diskuze. 

 

 

Cena webináře: 1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK,  

 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK. 

 

 

Přihlásit se můžete do 27.4.2021 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář na 

www.khkzk.cz. 
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