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Vás zve na odborný seminář  

 

 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 
 

s postupnou účinností  
od 30.7.2020 a od 1.1.2021 

 

 

Dlouho očekávaná velká novela zákoníku práce byla definitivně schválena 
Parlamentem ČR a podepsaná prezidentem dne 17. června 2020.  
Novela je schválená s postupnou účinností a to v části ustanovení od 30. července 
2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021. 
 
Podařilo se nám zajistit hlavního autora novely - Doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D. 
Pan docent Vás podrobně seznámí se všemi změnami, podá Vám praktická 
doporučení, uvede modelové situace a bude odpovídat na Vaše dotazy. 
 

Termín:  25. ZÁŘÍ 2020    9:00 - 13:00 hodin    /presence od 8,45 hod/ 

   
Místo konání: Národní dům /přednáškový sál/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov  
    

Organizátor: Okresní hospodářská komora v Prostějově 

 

Přednáší:  Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.  

 
Expert na pracovní právo, náměstek pro řízení sekce legislativy na 
MPSV, člen Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády. Podílí 
se na tvorbě pracovněprávních předpisů, včetně novely zákoníku 
práce, jejíž je hlavním autorem. Působí také na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se přednáškové a publikační 
činnosti. Je spoluautorem Právnického slovníku a učebnice Pracovní 
právo. V minulosti působil na Úřadu vlády a na právním odboru České 
správy sociálního zabezpečení.  
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Obsah semináře: 

 

 Legislativní novinky v pracovním právu 

 Postavení vedoucích zaměstnanců 

 Skloubení osobního a pracovního života 

 Sdílená pracovní místa 

 Nový způsob výpočtu dovolené 

 Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené 

 Poskytování a převádění dovolené ve světle chystaných změn 

 Změny v oblasti doručování 

 Přechod práv a povinností při fúzích, změně činnosti a při změnách dodavatele 

 Novinky v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

 Řešení modelových situací z praxe 

 Pracovní volno na sportovní tábory (schválený poslanecký návrh) 

 Další aktuální informace, diskuze, odpovědi na dotazy 

 

Účastnický poplatek: 

Členové OHK v Prostějově          1 600,- Kč vč. DPH  /1 322,- bez DPH/ 

Ostatní                                           1 900,- Kč vč. DPH  /1 570,- bez DPH/ 

 
OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH. 

Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a 
realizací semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, 
kafe nebo čaj, obložená bageta/ a materiály pro účastníky. 

 

Způsob platby:       

- Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300,  
variabilní symbol: 202004. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy. 
Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence. 

- V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6,  
tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz   www.ohkpv.cz 

 
 
 

Kapacita sálu je omezena, proto neváhejte a rezervujte si své místo včas.  
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. září 2020. Prosíme o dodržení této lhůty. 
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