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UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Vás zvou na 3. seminář jarního cyklu seminářů 2007

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE
PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z APLIKACE, SPORNÁ USTANOVENÍ
26. dubna 2007 - přednáškový sál Pražské energetiky, a.s. Praha

Přednáší:
JUDr. Bořivoj Šubrt
předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Praha

Pořadatel:
Unie podnikových právníků ČR
Na Hroudě 19
100 05 Praha 10 - Vršovice
www.uppcr.cz
Časový a odborný program:
8.30 - 9.00 Prezence
9.00 - 14.00 Přednášky



















Koncepce zákona - co je závislá práce, zásada „co není zakázáno je dovoleno“ - kdy se lze od zákona odchýlit
Vazba na občanský zákoník - problémy s jeho používáním
Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy, pracovní řád
Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá a jiná ujednání
Vypuštění vedlejších pracovních poměrů
Významné novinky u pracovních poměrů manažerů a jejich řešení
Agenturní zaměstnávání
Změny pracovního poměru, vč. převedení na jinou práci, vyslání na pracovní cestu.
Skončení pracovního poměru a jeho způsoby, novinky, výpovědní důvody, porušení povinností
(co znamená opuštění pojmu „pracovní kázeň“), odstupné, hromadné propouštění, neplatnost, přechod
práv a povinností na jiného zaměstnavatele
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - novinky
Osobní agenda - osobní spis, potvrzení o zaměstnání, nakládání s osobními daty, ochrana soukromí
na pracovišti
Pracovní doba
Odměňování
Překážky v práci, včetně pracovní neschopnosti (nové řešení)
Dovolená
Péče o zaměstnance, včetně odborného rozvoje
Odpovědnost za škodu
Příprava novely zákoníku práce

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:


Datum a místo konání: čtvrtek 26. dubna 2007
přednáškový sál Pražské energetiky, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 23. dubna 2007 na adresu:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
elektronické přihlášky: www.unit.cz



CENA
pro členy Unie podnikových právníků ČR
vložné (včetně DPH)



1580,- Kč

CENA
vložné (včetně DPH)

1750,- Kč

Odborné publikace (svůj požadavek označte na závazné přihlášce):
ÚZ č. 601 - Zákoník práce 2007, (nakladatelství Sagit, podle stavu k 22. 1. 2007)

cena: 73,- Kč včetně DPH

ÚZ č. 604 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odbory,
Inspekce práce 2007 (nakladatelství Sagit, podle stavu k 1. 2. 2007)

cena: 49,- Kč včetně DPH



Platbu upravte podle svých požadavků (k ceně pro člena resp. nečlena UPP ČR připočtěte prosím částku
za objednané publikace) a uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20713.



Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20713.



Upozornění:
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.
Účastnický poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo u prezence proti potvrzení - daňovému dokladu.
DIČ: CZ47451432, IČ: 47451432
firma zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2509






UPOZORNĚNÍ PRO PLÁTCE DPH:
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu totožný s datem přijetí platby.
Daňový doklad předáme účastníkovi při prezenci, v případě platby před termínem konání semináře Vám ho
na vyžádání zašleme.



Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.

Organizační zajištění:
UNIT spol. s r.o.
Gorkého 2573
530 02 Pardubice

tel.: 466 304 952
tel., fax: 466 303 032
e-mail: unit@unit.cz

www.unit.cz
Blanka Tomíšková


602 337 780, Ing. Martina Novotná 605 257 127

Doprava do místa konání:
Pražská energetika, a. s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice, www.pre.cz
Metro trasa "A" - na stanici Strašnická přestup na tramvaj č. 7, 19 na druhou zastávku - Kubánské náměstí,
ze středu města - tramvaj č. 6, 22, 23,24 - výstup Kubánské náměstí - odtud pěšky směrem k sportovnímu areálu Slavia
(cca 300 m).
Parkovací možnosti pro osobní dopravu
Parkovat lze bez problémů v přilehlých ulicích, tzn. Na Hroudě, Na Vrších případně Na Stezce, která je jednosměrná
od ulice V Olšinách. Využít lze placené parkoviště před halou zimního stadionu, který sousedí s budovou PRE.

