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Nahrávka webináře: Organizační změny a hromadné propouštění 
Jaké výpovědní důvody zvolit a jak je formulovat – Kdy se jedná o hromadné propouštění a jak 

postupovat – Nezbytné formální náležitosti 
 

V souvislosti s ekonomickými dopady aktuální situace je mnoho zaměstnavatelů nuceno 

provádět úsporná opatření zahrnující také propouštění zaměstnanců, někteří zaměstnavatelé 

jsou dokonce nuceni zcela ukončit svou činnost. V případě rozvázání pracovních poměrů s 

větším počtem zaměstnanců se pak může zaměstnavatel dostat také do režimu hromadného 

propouštění. 
 

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

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Záznam webináře Vás seznámí se základy provádění organizačních 

změn u zaměstnavatele a souvisejícími výpovědními důvody. Dozvíte se, jaké jsou požadavky 

na rozvázání pracovních poměru výpovědí či dohodou a jaké jsou nároky zaměstnanců 

související s propouštěním z organizačních důvodů. Projdete si také proces hromadného 

propuštění a jak jej v praxi zvládnout. Záznam webináře je zaměřený na praxi, aby co nejvíce 

pomohl při realizaci organizačních změn. 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen personalistům, interním právníkům, 

manažerům a dalším osobám, kteří mohou realizovat propuštění zaměstnanců a organizační 

změny u zaměstnavatele. 

 
Program nahrávky webináře: 
Výpovědní důvody 

Organizační změny a vymezení organizačních důvodů 

Definice části zaměstnavatele 

Zrušení zaměstnavatele 

Přemístění zaměstnavatele 

Organizační změny dle § 52 písm. c) 

Rozhodnutí o organizační změně 

Fiktivní organizační změna 

Hromadné propouštění 

Důsledky hromadného propouštění 

Informování o záměru 

Projednání hromadného propouštění 

Finální zpráva 

Související otázky 

Nároky zaměstnanců 

Výpověď z pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru 
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Závazná objednávka záznamu webináře Organizační změny a hromadné 

propouštění 
Cena záznamu webináře: 1590,- 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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