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Záznam webináře Vysílání zaměstnanců podle nové právní úpravy 
Co vše musí nově zaměstnavatel splnit, pokud vysílá své zaměstnance do zahraničí nebo 

do České republiky? 

 

Od 30. 7. 2020 platí nová přísnější pravidla pro vysílání zaměstnanců v rámci Evropského 

hospodářského prostoru („EHP“). Tyto změny přinesla novela Směrnice EP a Rady č. 

96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, kterou jsou všechny členské státy 

povinny transponovat do svých právních předpisů právě do 30. 7. 2020. Česká republika tento 

závazek splnila v novele zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.). Úprava v českém zákoníku 

práce se však uplatní pouze na vysílání ze zahraničí do České republiky. Pokud vysílá své 

zaměstnance v rámci EHP český zaměstnavatel, musí aplikovat právní předpisy státu vyslání 

a poskytovat zaměstnanci některé, případně i větší část pracovních podmínek podle cizího 

práva.   

 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, advokát  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Cílem webináře je nejen seznámit účastníky se změnami, které přinesla nová úprava Evropské 

unie, ale také poskytnout komplexní pohled na problematiku vysílání zaměstnanců, ve které 

se řada českých zaměstnavatelů jen velmi málo orientuje. 

 

Komu je záznam webináře určen: Webinář je určen zástupcům všech odvětví soukromého 

sektoru, zejména statutárním zástupcům, představitelům vrcholového řízení, vedoucím 

zaměstnancům, personalistům, interním právníkům a mzdovým účetním. 

 

Program nahrávky webináře: 

Shrnutí právní úpravy 

Přehled otázek souvisejících s vysláním zaměstnanců 

Směrnice o vysílání pracovníků a její novela 

Jak vyslat zaměstnance z České republiky 

Jak vyslat zaměstnance do České republiky 

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při vyslání do zahraničí 
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Závazná objednávka záznamu webináře Vysílání zaměstnanců 
Cena záznamu webináře: 1190,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

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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