
 
Česká advokátní komora  

regionální pracoviště pro Východní Čechy  
 

Vás zve na seminář pro advokáty na téma: 
 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 A  
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ JUDIKATURA 

  
Termín semináře:  úterý 18. února 2020 od 09,00 do 15,30 hodin 
 
Místo konání:  zasedací místnost ED 2001+2002, v suterénu budovy Krajského 

úřadu Pardubického kraje, náměstí Republiky 12, 530 02  Pardubice 

 

Seminář povede:  Mgr. Marie Janšová, advokátka a partnerka advokátní kanceláře 
Legalité 

 
Obsah semináře: 
Seminář přinese informace o připravované novele zákoníku práce, včetně podrobnějšího pohledu 
na návrh vybraných novelizovaných právních institutů, jakož i informace o dalších chystaných 
legislativních novinkách v oblasti pracovního práva. Druhá část semináře se zaměří na vybranou 
aktuální pracovněprávní judikaturu roku 2019 a její dopady do praxe. 
 
Odborný program: 

• Legislativa – novela zákoníku práce (např. postavení vedoucích zaměstnanců, dohody o 
pracích konaných mimo pracovní poměr, sdílená pracovní místa, nové pojetí výpočtu 
dovolené, změny v doručování, přechod práv a povinností a další změny) a další chystané 
legislativní změny zákoníku práce 

• Aktuální pracovněprávní judikatura – skončení pracovního poměru, konkurenční doložka, 
započtení v pracovněprávních vztazích, přechod práv a povinností, souběh funkcí, 
odpovědnost za škodu včetně odpovědnosti za schodek a další zajímavá soudní 
rozhodnutí. 

 
Číslo semináře:   54002 
 
Cena semináře:   1.452,- Kč včetně DPH v zákonné výši  
 
Uzávěrka přihlášek:  11. února 2020, po tomto datu telefonicky kontaktujte  

Elenu Seidlovou č. tel. 773 240 555 
 
Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 12,00     seminář  
12,00 - 13,00    přestávka na oběd 
13,00 - 15,30 seminář, diskuse, odpovědi na dotazy účastníků 

 
 
Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 5 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 
Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za jeden polodenní volitelný seminář. 
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Organizační pokyny a informace pro účastníky: 
 

Zájemci o účast na této akci nechť vyplní a zašlou přihlášku a poukáží účastnický 
příspěvek ve výši 1.452,- Kč (včetně 21 % DPH) na účet č. 6724361001/2700, konstantní 

symbol: 0308, variabilní symbol: 54002 společně s registračním čtyř nebo pětimístným 
číslem advokáta, bez uvedení pomlčky či lomítka (např. ve formě 5400212304, advokáti, 
kteří mají registrační číslo čtyřmístné, dají mezi čísla 54002 a své registrační číslo nulu, tj. např. 
5400201234). 
 

Doklad o úhradě účastnického příspěvku advokáta vezměte s sebou. Účastnické příspěvky 
se bez vážné odůvodněné omluvy, sdělené nejméně 3 dny před konáním semináře, nevracejí. 
Daňové doklady o úhradě účastnického příspěvku obdrží účastníci do datové schránky, a to 
nejdříve 10 dní po proběhnutí semináře. 
 

Přihlášky zasílejte na adresu: seidlova@akprp.cz  nebo v písemné podobě na adresu:  
PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, s.r.o. advokátní kancelář, Svaté Anežky České 32, 530 02 
Pardubice.  
 
 

 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi.       Mgr. Ing. Vítězslav Paděra 
     region Východní Čechy                   

mailto:seidlova@akprp.cz

