Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Vás zve na odborný webinář:

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Termín:

6. prosince 2022 (od 9:00 do 12:30 hod)

Přednášející:

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru
pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního
procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých
seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních
vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních
vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního
komentáře k občanskému zákoníku.

Cíl webináře:

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do
připomínkového řízení návrh zákona, kterým má dojít
k podstatným změnám zákoníku práce. Návrh zapracovává
požadavky plynoucí ze směrnice o rovnováze pracovního a
rodinného života a směrnice o transparentních a
předvídatelných pracovních podmínkách. Cílem školení je
seznámit
posluchače
s připravovanými
změnami
prostřednictvím prakticky orientovaného semináře.

Obsah webináře:
•
•
•
•

seznámení s obsahem směrnic, jejich cíli a transpozičními
požadavky
změny v informační povinnosti zaměstnavatele
praktické aspekty sladění pracovního a rodinného života
o překážky v práci, flexibilita a její projevy, judikatura
podstatné změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr
o navýšení práv „dohodářů“
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•

nová právní úprava práce na dálku (home-office)

Místo konání:

On-line přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den
před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné
instalovat, webinář je možné sledovat také pouze
prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz
(stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka).
Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným
zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Cílová skupina:

Webinář je určen především advokátům, podnikovým
právníkům,
pracovníkům
HR
oddělení,
vedoucím
zaměstnancům, mzdovým účetním a jiným zájemcům o danou
problematiku.

Cena:

1 500 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%.
Informace o dalších benefitech naleznete zde.
Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.
Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 1. prosince 2022
Přihlašovat se můžete na tomto odkaze:
https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NovelaZakonikuPrace.html
Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde.

Kontakt:

Mgr. Michaela Šrámková
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP
Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů
17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika
585 637 507
michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz
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