
 
 

 
VELKÁ KONCEPČNÍ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 
s aktualizovanými informacemi  

 
 

  
Seznámíme Vás s obsáhlou novelou zákoníku práce, která se vyrovná legislativním změnám v roce 2006 
(přijetí nového zákoníku práce – zák. č. 262/2006 Sb.) a přesahuje poslední koncepční novelu z roku 2011 - 
nejen v rozsahu změn, ale i jejich důležitosti pro personální a mzdovou praxi.  
 
Nové znění zákoníku práce má nabýt účinnosti od 1. dubna 2017.   
 
Formální legislativní proces stále běží, již nyní jsou však zřejmé nejdůležitější modifikace, které budou součástí 
nového znění zákoníku práce. Firmy by se na podstatné změny měly připravit už teď.  
 
Seminář je vhodný pro:    personalisty a HR manažery, podnikové právníky, vedení společností,          
                                            členy statutárních orgánů, prokuristy a top manažery 
 
Seminář povede: 
 
Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice v pracovněprávní oblasti.  
Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, ale srozumitelným právním 
poradenstvím pro Vás.  
Eva Bernadet se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost. Více na 
Bernadet.cz. 
 
Obsah:         

 Hlavní principy novely zákoníku práce 

 Nová pravidla změny druhu práce a místa výkonu práce 

 Nová úprava doručování zaměstnancům 

 Nová úprava pracovní doby a doby odpočinku 

 Nové principy kalkulace dovolené a převodů dovolené 

 Změny v DPP a DPČ 

 Ochrana zaměstnanců versus flexibilita zaměstnání 

 Postavení tzv. vrcholových manažerů 

 Nová právní úprava home office 

 Povinnosti zaměstnavatele při ochraně zaměstnanců před stresem 

 Transfery zaměstnanců při fúzích korporací 

 Nové sankce při porušování pracovněprávních povinností zaměstnavatele 

 Doporučení firemního postupu při přípravě na nejpodstatnější změny 
 
Termín:   24. 1. 2017 (úterý), 9:00 – 13:00 hod 
 
Místo konání: Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky 
 
Cena: Účastnický poplatek činí 2 900 Kč (bez DPH), registrace  

na otevreneprogramy@positive.cz nebo 736 621 360. 
 
Další termíny v roce 2017 (vždy úterý od 9:00 do 13:00 hod.): 

-   7. 3. 2017  
- 23. 5. 2017  
- 11. 7. 2017  
- 19. 9. 2017  
- 7. 11. 2017  

Témata jednotlivých seminářů budou upřesněna dle aktuálního stavu legislativy. 
 

Obchodní podmínky naleznete na Positive.cz v sekci Otevřené programy   
 

http://www.bernadet.cz/
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