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Nahrávka webináře Diskriminace, šikana a nerovné zacházení na pracovišti 
Prevence – Šetření stížností – Řešení situací na pracovišti – Soudní spory 
 

Témata diskriminace a šikany na pracovišti se v současnosti stávají aktuálními a množí se 

také vedené soudní spory v této oblasti. Každý zaměstnavatel by tak měl vědět, jak v těchto 

případech postupovat a případné problémy včas řešit, než budou dále eskalovat. 
 

Přednáší: Mgr. Daniel Vejsada, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Nahrávka webináře Vám poskytne základní přehled právní úpravy 

rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích z pohledu 

zaměstnavatele. Dozvíte se, jak nerovnému zacházení a diskriminaci na pracovišti předcházet 

a jak nakládat s podněty a stížnostmi zaměstnanců. Získáte návody, jak vzniklé situace řešit a 

postupovat v souladu se zákonem, upozorníme na rizika, která Vám jako zaměstnavatelům 

hrozí v případě sporů a jaké závěry vyplývají z dosavadních soudních rozhodnutí. 

Získáte informace k chystané právní úpravě ochrany oznamovatelů a případným dopadům na 

zaměstnavatele dle aktuálního návrhu. 

 

Komu je webinář určen: Nahrávka webináře je určena personalistům, interním právníkům, 

manažerům a dalším osobám, které se zabývají pracovním právem a personalistikou. 

 
Program nahrávky webináře: 
Seznámení s problematikou: 

 Právní úprava povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních 

vztazích 

Nároky zaměstnanců a jiná rizika vyplývající z porušení těchto pravidel  

 Bossing, mobbing či jiné formy šikany na pracovišti 

Předcházení problémům, šetření stížností:  

 Doporučení k nastavení vnitřních předpisů a další možné preventivní kroky 

Návod, jak výskytu těchto negativních jevů předcházet  

Postup v případě stížnosti zaměstnance 

Řešení situací 

 Konkrétní řešení, jak postupovat v situaci, kdy se na pracovišti zjistí nerovné zacházení či 

diskriminace a jak věc řešit s dotčenými zaměstnanci 

Dosavadní rozhodnutí 

Dosavadní soudní rozhodnutí 

Stanoviska veřejného ochránce práv, která blíže napoví, kde se může nacházet hranice 

rovného zacházení či diskriminace 
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Závazná objednávka nahrávky webináře Diskriminace, šikana a nerovné 

zacházení 
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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