
 
 

 

oblast Trutnov 
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406 
POZOR! Jsme plátci DPH.                                IČ: 431257, DIČ: CZ00431257 

AKADEMIE J. A. KOMENSKÉHO 
 

info: www.ajaktn.cz            rezervace: ajaktn@seznam.cz 
 

Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit 
i více účastníků, nejdéle do 24. března 2020. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1300,- Kč bez DPH 
+ 273,- Kč DPH, celkem 1573,- 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 250320, nejpozději do 24. března 2020. 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 

Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2020,  

vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce. 

1. přehled nových právních předpisů, zejména posledních novel zákoníku práce  

2. Výklad novely zákoníku práce, která má platit od 1. 7. 2020, nová právní úprava dovolené má platit od 1. 1. 2021 

3. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce 

3. 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 

a) „Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku 

práce ve znění právní úpravy platné v roce 2020" 

b) povinnosti zaměstnavatelů před vznikem a při skončení pracovního poměru 

c) osobní spis 

d) obsah pracovní smlouvy 

e) skončení pracovního poměru 

f) pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas 

g) odměňování – zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci 

ve svátek apod.).  

h) náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných 

zaměstnavatelem. 

i) dovolená 

4. rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech 

5. diskuse – v průběhu semináře  
Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce. 

Přednáší: JUDr. Jaromír Zrutský, OSUNIOS Hradec Králové. 

Seminář se uskuteční ve středu dne 25. března 2020 v 9 hodin v Národním domě 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 25. března 2020 
 

PODNIK, firma: ........................................................................................................................................ 
 
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů 
 
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek 
 
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................              razítko, podpis 

mailto:ajaktn@seznam.cz

