
Česká advokátní komora  
regionální středisko Jižní Čechy 

 
                  Vás zve na seminář pro advokáty a advokátní koncipienty na téma:             

 
 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 

 
Termín semináře:  pátek 13. listopadu 2020 od 09,00 do 15,00 hodin 
 
Místo konání:  Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice 

ve velkém sále (vchod z boku budovy)  
parkování: záchytné parkoviště  P+R -  Jírovcova, pěšky cca 3 minuty 

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

Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti 
pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních 
transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních 
vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany 
know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování                                
v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se 
specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu 
osobních údajů a spornou agendu. Marie Janšová je členkou Kolegia 
expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů (AKV), členkou představenstva European Employment Law 
Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment 
Lawyers Association (CzELA). Marie Janšová je mezinárodními 
právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi 
nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, 
Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje; je spoluautorkou 
Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018). 
 

Obsah semináře: 
Seminář přinese informace o aktuální novele zákoníku práce, včetně podrobnějšího pohledu           
na novelizované právní instituty, jakož i informace o dalších chystaných legislativních novinkách 
v oblasti pracovního práva.  
 
Odborný program: 

• Novela zákoníku práce 2020 – představení celkové koncepce nové právní úpravy, 
porovnání s předchozí úpravou a rozbor jednotlivých novelizovaných ustanovení a 
právních institutů včetně dopadů do praxe (např. sdílená pracovní místa, nové pojetí 
výpočtu dovolené, změny v doručování, přechod práv a povinností, pracovní volno 
související s akcemi pro děti a mládež, změny ve vysílání zaměstnanců a další změny) a 
další chystané legislativní změny zákoníku práce 

 
Časový rozvrh: 
08,30 - 09,00     prezence 
09,00 - 12,00     seminář dopolední část 
12,00 - 12,45    přestávka na oběd 
12,45 - 15,00 seminář odpolední část 
 

Cena semináře:   1.500,- Kč  
     
Uzávěrka přihlášek:  8. listopadu 2020  
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Informace pro advokáty: 
účastí na tomto semináři získá advokát 5 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání 
advokátů. 
 

Informace pro advokátní koncipienty: 
seminář je započitatelný za 1 polodenní volitelný seminář.  
 
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
 
Seminář je organizačně zajišťován prostřednictvím J. Vosejpkové–vzdělávání, IČO: 
71581944, tel.: 774 326 123. Semináře se mohou účastnit advokáti a advokátní koncipienti, 
kteří zašlou přihlášku nejpozději do 8. listopadu 2020 a současně zaplatí účastnický poplatek 
v částce 1.500,- Kč za účastníka  na účet č. 2300377394/2010, var. symbol xxxxx (variabilní 
symbol je pětimístné číslo registrace advokáta nebo advokátního koncipienta v seznamu ČAK).  
                                           
Při zrušení přihlášky 5 dnů před seminářem se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.  
 
Účastníci obdrží tištěné podkladové materiály. 

 
Budou dodrženy epidemiologické předpisy nařízené vládou. 
 
Daňový doklad obdrží plátce při prezenci na semináři. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi.                
 

   JUDr. František Smejkal 
                   regionální představitel ČAK pro Jižní Čechy 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Přihlášku zašlete poštou na adresu: Jitka Vosejpková, Vrbová 6, 373 16 Dobrá Voda u ČB 
nebo elektronicky na adresu jitkavosejpkova@seznam.cz 

 
 

P ř i h l á š k a – odeslat do 8. listopadu 2020 
 
 

 
Titul, jméno a příjmení:…..………………………………………………..č. advokáta………………. 
                                                                                              (adv. koncipienta) 
 

1. Účastním se semináře pro advokáty a současně poukazuji vložné 1.500,-Kč na účet č. 
2300377394/2010, var. symbol _________ 

  
 

 
 
V …………………….dne…….2020                      ……………………………………………. 
 
 
 

mailto:jitkavosejpkova@seznam.cz

