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Záznam webináře Novela zákoníku práce 2017 – jak se připravit na 

nejdůležitější změny  
Praktický návod pro správnou a včasnou implementaci novinek v oblasti pracovního 

práva  
 

Během roku 2017 nabude účinnosti tzv. koncepční novela zákoníku práce, která se významně 

dotkne všech zaměstnavatelů. Záznam webináře představí nejdůležitější změny, které tato 

novela přinese, a podá praktický návod, jak v praxi správně a včas připravit vedení pracovně 

právní agendy na nové postupy. Doba mezi přijetím novely a její účinností (tj. okamžikem, od 

kdy má být pro zaměstnavatele závazná) bude totiž zřejmě velmi krátká. 

 
 

Přednáší: Mgr. Tomáš Liškutín, advokát  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře Novela zákoníku 2017 Vás provede novými postupy při najímání, 

zaměstnávání a propuštění zaměstnanců. Získáte praktická doporučení, jak správně novinky 

promítnout do praxe, abyste se zbytečně nedostávali do sporů se zaměstnanci nebo 

inspektorátem práce. Budete upozorněni zejm. na ty změny, jejichž implementace do praxe je 

složitější a vyžádá si delší dobu. Na ilustrativních příkladech si vysvětlíme smysl (někdy i 

nesmysl) nových pravidel.  
 

Komu je záznam webináře určen: vedoucím zaměstnancům, pracovníkům personálních 

(HR) oddělení, mzdovým účetním, jednatelům, členům představenstva, ředitelům, manažerům 

a právníkům. 

 

Program nahrávky webináře: 

Nové postavení top manažerů 

Nahrazení převedení na jinou práci nabídkovou povinností 

Zdravotní nezpůsobilost a poskytování náhrady mzdy 

Pracovní doba a doba odpočinku 

Home office 

Nový výpočet a čerpání dovolené 

Změny dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 

Doručování písemností (zejména vytýkacích dopisů a výpovědí) 
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Závazná objednávka účasti na webináři Novela zákoníku práce 
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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