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Vás zve na odborný webinář: 

 
NOVELIZACE ZÁKONÍKU PRÁCE 

 
Termín:   23. května 2023 (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:    

Zákoník práce čekají podstatné změny. Cílem praktického 

webináře je seznámit posluchače s novelou zákoníku práce, 

která reaguje na požadavky evropských směrnic, dále  

na procesy související s digitalizací pracovního trhu. 

 
Obsah webináře:    

 

• Jaké požadavky vyplývají z evropských směrnic, jaké jsou 
cíle těchto směrnic? 

• Jak se mění informační povinnost zaměstnavatele? 
• V čem se mění postavení pečujících zaměstnanců? Jaká 

práva přináší novela těmto osobám? 
• Jak na dohody po novele? Neztratí dohody své kouzlo? 
• Proč se mění úprava home officu a co je podstatou této 

změny? 
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• Jak na elektronické doručování písemností v pracovním 
právu? 

• Máte další otázky? Klidně se ptejte. 
 

 
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, manažerům, 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 18. května 2023 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_NovelizaceZakonikuPrace.html 

Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete zde. 

 

Kontakt:          

   

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 
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