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Záznam webináře Kurzarbeit  
Jak stát pomůže firmám v potížích po skončení Antiviru 
  

Od března 2020 jsou zaměstnavatelům náklady na náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům 

při překážkách v práci kompenzovány z vládního programu Antivirus. Ten je ovšem pouze 

dočasný a má být nahrazen trvalým řešením v podobě příspěvku v době částečné práce, lidově 

označovaném za kurzarbeit. Jaká budou platit pravidla pro poskytování tohoto příspěvku? 
 

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

Místo konání: offline 
 

Zaměření webináře: Cílem nahrávky je poskytnut účastníkům přehled pravidel, za kterých 

bude nově poskytován příspěvek v době částečné práce. Probereme, v jakých případech a v 

jaké výši bude příspěvek poskytnut, jakým způsobem se o něj bude žádat či naopak za jakých 

podmínek nebude mít zaměstnavatel na příspěvek nárok. 

 

Komu je webinář určen: Záznam webináře je určen zaměstnancům personálních a účetních 

oddělení, vedoucím pracovníkům, interním právníkům obchodních společností a jednatelům 

menších firem. 

 
Program nahrávky webináře: 

Úvod do problematiky  

Právní úprava kurzarbeitu 

Aktivace kurzarbeitu 

Podmínky příspěvku 

Vyloučení příspěvku 

Výše příspěvku 

Oznámení zaměstnavatele 

Další náležitosti oznámení 

Uplatnění nároku na příspěvek 

Poskytnutí příspěvku 
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Závazná objednávka záznamu webináře Kurzarbeit 
Cena záznamu webináře: 1390,- 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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