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Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.  

Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby. 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

ZÁKONÍK PRÁCE V PODNIKOVÉ PRAXI 
 

Cílem semináře je získat ucelený přehled o aktuální podobě zákoníku práce včetně příslušné judikatury  

a návody na praktickou aplikaci. Určeno personalistům, mzdovým specialistům, podnikovým právníkům, 

mzdovým účetním z podnikatelské i neziskové sféry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN: 

20. 11. 2019 

8.30 – 14.00 

 

CENA: 

1 390 Kč  
 (+21% DPH) 

Součástí jsou vzdělávací 

materiály a bohaté občerstvení 

včetně oběda 

 

KONTAKT: 

Ing. Andrea Danělišynová 

 Email: danelisynova@vzdelavaci.cz 

Tel.: +420 774 430 771 

 

PROGRAM SEMINÁŘE: 

1. Pracovněprávní vztahy a účastníci pracovněprávních vztahů 
(zejména vymezení podmínek vzniku pracovněprávních vztahů, 

rozbor pojmu „závislá práce“ a rozbor zásad pracovněprávních 

vztahů, postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních 

vztazích). 

2. Postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru  

a neplatnost pracovněprávních úkonů (zejména informační 

povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, okruh 

informací, které zaměstnavatel může požadovat po budoucím 

zaměstnanci před vznikem pracovního poměru, podmínky které musí 

splňovat zaměstnanec před vznikem pracovního poměru, vstupní 

zdravotní prohlídka, pracovněprávní úkony, které musí být provedeny 

výhradně písemně) ve znění novel. 

3. Současná právní úprava vzniku, změn a zániku pracovního 

poměru pracovní smlouvou (zejména povinné, pravidelné  

a doplňující náležitosti pracovní smlouvy, zkušební doba, změny při 

sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nový postup při 

dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli  

a uzavírání konkurenčních doložek, výpovědní důvody a ochranná 

doba), hromadné propouštění 

4. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (včetně 

navrhované změny v dohodě o provedení práce) 

5. Pracovní doba, odpočinek v práci a čerpání dovolené (vč. 

navrhovaných změn právní úpravy) 

6. Diskuze 

 

LEKTOR: JUDr. Jaromír Richter 

Dlouholetý advokát s praxí ve veřejné správě a podnikatelském sektoru, 

lektor akreditovaných seminářů, vysokoškolský pedagog s rozsáhlou 

publikační činností. 

MÍSTO KONÁNÍ:  

Slezské vzdělávací centrum 
ul. Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát 

Parkoviště se nachází přímo u centra. Nové moderní učebny, Wifi. 
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