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Novela zákoníku práce – zák č. 285/2020 Sb. v době koronaviru
Obsah:
1. přehled nových právních předpisů
2. Novela zákoníku práce
– změny v oblasti jmenování a odvolání z funkce
– změny v oblasti pracovní doby
– změny oblasti cestovních náhrad
– nová překážka v práci: pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
– zásadní změny v oblasti dovolené
– sdílené pracovní místo
3. Pracovní právo v době epidemie Koronaviru
4. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce
5. Zákoník práce – výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:
– které byly novelizovány
– které byly upraveny zcela nově – např. pracovnělékařské služby
– kde došlo k hlavním změnám
– které v praxi působí největší problémy
6. rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
7. diskuse – v průběhu semináře
Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce – znění, které platí od 1. 1. 2021.
Přednáší: JUDr. Jaromír Zrutský, OS UNIOS Praha.
Seminář se uskuteční v úterý 18. května 2021 v 9 h v jazykové škole Quatro Trutnov (budova Komerční
banky). V případě, že nebude možná dle aktuální situace forma prezenční, bude školení probíhat formou
webináře online.

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 17. května 2021. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1500,- Kč bez DPH
+ 315,- Kč DPH, celkem 1815,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků,
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní
symbol 180521, nejpozději do 17. května 2021. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka.
POZOR! Jsme plátci DPH.
Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel.: 603 393 308, 608 863 406
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 18. května 2021
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

