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• PRACOVNÍ PRÁVO 

• DOPAD PANDEMICKÉHO ZÁKONA A NOUZOVÉHO STAVU NA FIRMY 

  



 

PRÁVNÍ MINIMUM - UZAVÍRÁNÍ SMLUV  

OBSAH KURZU: 

• základní zásady občanského zákoníku pro oblast smluvního práva 

• co ze zákona musíte dodržet a co si lze nastavit jinak (kogentní a dispozitivní normy) 

• jak předejít neplatnosti smluv a neúčinnosti právního jednání 

• kdo může jednat za firmu a jak se nechat zastoupit 

• předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého jednání) 

• smlouva o smlouvě budoucí 

• smluvní pokuty, pravidla náhrady škody  

• vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva, ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze 

mzdy, zástavní právo) 

DÉLKA KURZU: 8 HODIN 

ODPOVĚDNOST ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU  

OBSAH KURZU: 

• pracovní povinnosti statutárních orgánů  

• právní vztah statutárních orgánů vůči firmě 

• jak vyřešit souběh funkcí člena statutárního orgánu a zaměstnance 

• jak nastavit zákaz konkurence – pravidla pro jinou výdělečnou činnost  

• odpovědnost statutárních orgánů firmy a její omezení 

• zákaz konkurence 

DÉLKA KURZU: 8 HODIN  

GDPR V PRAXI 

OBSAH KURZU: 

• jaké změny právní předpis přináší, jak se na ně dostatečně připravit a vyhnout se sankcím 

• identifikace typů osobních údajů, které se při práci v organizaci vyskytují 

• způsoby zpracování osobních údajů 

• jak správně zacházet s osobními údaji, jaké opatření jsou vhodná a nezbytná 

• úskalí zpracování osobních údajů v HR 

• ochrana soukromí zaměstnance na pracovišti 

DÉLKA KURZU: 8 HODIN  

  



 

PRACOVNÍ PRÁVO 

OBSAH KURZU: 

• jak na výběrové řízení (zákaz diskriminace, získávání citlivých informací) 

• pravidla závislé práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání  

• náležitosti pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti  

• specifika zaměstnávání a odměňování manažerů  

• pravidla odměňování (způsob určení mzdy, mzdové příplatky, bonusy a benefity)  

• dovolená (vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené)  

• řešení různých situací (návštěva lékaře, pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená) 

• ukončení pracovního poměru 

DÉLKA KURZU: 8 HODIN  

DOPAD PANDEMICKÉHO ZÁKONA A NOUZOVÉHO STAVU NA 

FIRMY 

OBSAH KURZU: 

Nový pandemický zákon vyvolal obrovské rozpory a jeho schvalování provázely velké obstrukce. Ve srovnání s 

předchozím zněním pandemického zákona přináší některé významné změny. Buďte v obraze a seznamte se s 

nimi. V rámci programu probereme i aktuálně platné kompenzační programy pro firmy a podnikatele. 

• Srovnání nového pandemického zákona (2022) s předchozí úpravou 

• Co nám stát může a co nemůže nařídit dle pandemického zákona 

• Nová úprava pokut dle pandemického zákona 

• Kompenzační programy pro podnikatele 

• Srovnání pandemického zákona a nouzového stavu z pohledu firmy 

• Náhrady škod od státu v režimu pandemického zákona a v režimu nouzovém stavu 

DÉLKA KURZU: 8 HODIN  

 


