
Veďte zaměstnance. Moderně. 
Inovativní právní služby v oblasti lidských zdrojů 
přináší pořádek do firmy a pomáhají rozvíjet 
vztah se zaměstnanci.

Klientům pomáháme k efektivnímu nastavení pracovněprávního 
prostředí. Vhodné uspořádání tohoto prostředí vede nejen ke 
spokojenosti zaměstnanců, ale také k eliminaci rizik a sankcí ze strany 
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Jako právníci víme, že svět se mění. 
Zmenšuje se. Hranice a vzdálenosti nejsou důležité. Důležitý je nápad. A odvaha. 
Jsme tady, abychom se za vás ponořili do jakékoli hloubky! Přinášíme uvažování 
a zkušenosti globálního týmu. 

Zajímáte nás. Ať překračujete první hranici, 
nebo kupujete energetickou korporaci.

www.deloittelegal.cz

V jakých oblastech poskytujeme klientům služby nejčastěji?

Nastavení spolupráce s externími 
subjekty, vč. agentur práce

Ukončování pracovního poměru Přechod práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů

Zastupování v řízení před 
inspektorátem práce

Zastupování před 
cizineckou policií Zastupování před soudy

Vnitrostátní i mezinárodní právní a daňové 
aspekty odměňování a benefitů

Celkové nastavení zaměstnanecké 
GDPR compliance

Imigrační právo a problematika 
zaměstnávání cizinců

Atraktivní řešení odměňování a benefitů 
z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele

Příprava nástupních dokumentů, 
vč. pracovní smlouvy

Vnitřní předpisy, mzdový výměr, dohoda o poskytování 
naturální mzdy a další pracovněprávní dokumenty

Veďte zaměstnance. Moderně.
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Klientům pomáháme s úpravou či celkovým nastavením spolupráce s agenturami 
práce, které se podílejí na úvodním výběru nových zaměstnanců či zaměstnance 
dočasně přidělují. Nástup nového zaměstnance obnáší potřebu přípravy řady
dokumentů, zejména pak pracovní smlouvy, mzdového výměru, různých 
informačních dokumentů, zvláštních dohod apod. Tyto dokumenty připravíme pro 
klienta na míru dle jeho potřeb nebo je upravíme tak, aby přesně odpovídaly zákonné 
úpravě. V neposlední řadě máme rozsáhlé zkušenosti s celkovým nastavením 
ochrany osobních údajů ve vztahu k zaměstnancům, kteří procházejí výběrovým 
řízením, nebo do firmy nově nastoupili.

Trh v České republice bojuje s nízkou nezaměstnaností, sehnat 
kvalitní pracovníky může být problém. Našim klientům tak stale 
častěji radíme nejen jak nastavovat odměňování a benefity
v souladu s právními předpisy, ale také jak nejlépe motivovat 
stávající zaměstnance a zaujmout ty nové. To vše při zachování 
efektivního řízení nákladů na straně zaměstnavatele.

Imigrační právní předpisy nejsou přehledné, zaměstnavatelé si 
často nejsou jisti, za jakých podmínek mohou zaměstnávat cizince, 
a to obzvláště cizince ze zemí mimo EU. Zároveň však příslušné 
správní orgány a cizinecká policie dodržování imigračních pravidel 
striktně a aktivně dozorují a vymáhají. Porušení imigračních 
právních předpisů přitom pro zaměstnavatele představuje nejen 
finanční, ale i reputační a operační rizika.

Zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co společnost má. Při 
restrukturalizaci či fúzi dochází k jejich destabilizaci, což může 
vyústit v jejich odchod, a tím i snížit hodnotu firmy. Naším úkolem 
je zajistit, aby se tak nestalo. Restrukturalizace a fúze umíme nejen 
právně a administrativně ošetřit, ale také víme, jak zaměstnance 
otevřeně, přesvědčivě a včas informovat, zapojit je a zajistit jejich 
práva. Poradíme vám, jak společnost a její lidský kapitál uchovat jako 
hodnotu.

Vysílání zaměstnanců do zahraničí je zaměstnavateli využívané jak za účelem 
výpomoci mezi jednotlivými společnostmi v rámci skupiny, tak například pro 

získání zkušeností s novými procesy zavedenými v zahraniční nebo zajišťování 
nových obchodních příležitostí. Ve spolupráci s kolegy z daňového oddělení 

klientům pomáháme v průběhu celého cyklu vyslání zaměstnance od přípravy 
vysílacího dopisu až po návrat zaměstnance. Dále klientům radíme v oblasti 

plnění notifikačních a evidenčních povinností spojených s vysláním nebo
s pracovními cestami do zahraničí.

I přes veškerou snahu zaměstnavatele může dojít 
k situaci, kdy inspektorát práce dospěje k závěru, že došlo

k porušení pracovněprávních předpisů. V takovém případě je 
namístě důsledná obrana v souvisejícím přestupkovém řízení, 

neboť zaměstnavateli mohou hrozit citelné peněžité pokuty
a také jiné sankce, například v podobě omezení

v zaměstnávání cizinců. Vhodný postup je stejně důležitý jako 
adekvátní strategie v průběhu samotné kontroly.

S poskytováním služeb v této oblasti máme rozsáhlé 
zkušenosti, což nám v těchto řízeních umožňuje efektivně 

bránit práva našich klientů. Současně našim klientům 
nabízíme své služby i v jiných typech řízení, zejména v řízení 

před soudy  v pracovněprávních sporech.

Ukončení pracovního poměru je leckdy složitý proces, 
kterému se v praxi nevyhne žádný zaměstnavatel. 

Naším klientům proto nabízíme pomoc při zajištění 
hladkého průběhu tohoto procesu. Klienti se na 

nás mohou obrátit nejen v souvislosti s přípravou 
dokumentace směřující k ukončení pracovního 

poměru, ale také tehdy, když ukončení pracovního 
poměru se zaměstnancem vyústilo v soudní spor.

Nikola Musilová
Senior Associate

nmusilova@deloittece.com
+420 723 921 299

Roman Fabiánek
Senior Associate
rfabianek@deloittece.com
+420 730 548 102

Tereza Davidová
Managing Associate
tdavidova@deloittece.com
+420 731 127 481

Jan Procházka
Partner 

jprochazka@deloittece.com
+420 731 530 603

Iva Bilinská
Senior Managing Associate
ibilinska@deloittece.com
+420 246 043 370

Pavel Bejšovec
Managing Associate

pbejsovec@deloittece.com
+420 603 400 129

Jana Havlíčková
Senior Associate

jhavlickova@deloittece.com
+420 728 310 492

Životní
cyklus

zaměstnance

Nábor
zaměstnanců

1.

Odměňování

2.

Zaměstnávání
cizinců

(imigrace)

3.

Restrukturalizace

a fúze

4.

Mobilita
zaměstnanců

5.

Řízení u soudu & 

inspekce práce

6.

Ukončení
pracovního

poměru

7.


