
 
                                                          

 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH   P R Á V N Í K Ů   Č E S K É    R E P U B L I K Y  o. s. 
 
 

P O Z V Á N K A 
 
Vážená paní, vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

 

 

„ZÁKONÍK PRÁCE – ZKUŠENOSTI Z APLIKAČNÍ PRAXE“ 
 

 

který se bude konat dne 28.2.2008 

v přednáškovém sále Pražské energetiky, a.s. 

Na Hroudě 1492/4, Praha 10 

 

 
 

Časový a odborný program: 

 

  8:30 –   9:00  Prezence účastníků 

  9:00 – 14:00  Přednáška 

  14:00- 15:00  Diskuze 

 

I. Dosavadní zkušenosti z praktické aplikace ZP po novele 

 

II. Vybraná ustanovení ZP po novele 

 

1) Definice závislé práce 

 sjednávání více pracovněprávních vztahů jednoho zaměstnance u stejného 

zaměstnavatele 

 

2) Postup při vzniku pracovního poměru 

 změna úpravy okruhu jmenovaných funkcí  

 délka zkušební doby a její prodlužování 

 maximální délka sjednání pracovního poměru na dobu určitou a výjimky z tohoto 

zákazu 

 

3) Pracovní doba 

 její rozvrhování  

 pružná pracovní doba  

 konta pracovní doby  

 



4) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  

 zásadní změny oproti dosavadní úpravě 

 přednost pracovního poměru při výkonu závislé činnosti 

 

      5)   Spory o neplatnost skončení pracovního poměru 

 povinnosti zaměstnavatele při neplatném skončení pracovního poměru 

 úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru  

 

III.  Legislativní příprava novelizace zákoníku práce 

 

Změna programu vyhrazena 

 

Vzhledem k tomu, že chceme aby seminář byl přínosem pro nás, pro podnikové právníky, můžete 

posílat Vaše dotazy předem. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro sebe. 

 

 

Přednášející:  

 

JUDr. Věra Bognárová  

advokátka, legislativní činnost 

 

JUDr. Marcela Kubínková,  

místopředsedkyně ČMKOS, legislativní činnost 

 

 

Organizační informace: 

 

Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 24.2.2008, a to na e-mailovou 

adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727, 

mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100 

00 Praha 10 ( na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků). 

 

 

Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10: 

Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7, 19 – výstupní stanice Kubánské náměstí. 

Z Hlavního nádraží tramvají č. 19 -  výstupní stanice Kubánské náměstí, tramvají č. 26 – výstup Na 

Hroudě. Odtud pěšky přímo ul. Na Hroudě nebo Na Stezce směrem ke sportovnímu areálu Slavia. 

Další možnosti ze středu města  - tramvaj č. 6, 22 a 24 – výstup Kubánské náměstí.  

 

 

Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce: 

Pro členy UPP ČR 1.100,- Kč + DPH 

Pro nečleny UPP ČR 1.450,- Kč + DPH  

 

 

Upozornění:  

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.  

 

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení 

 

mailto:info@uppcr.cz


Předpokládáme, že si text zákona přineste s sebou. V opačném případě si můžete úplné znění 

zákona objednat mailem na info@uppcr.cz nebo telefonicky 728274987 nejpozději do 24.2.2008 a 

zaplatíte ho hotově po jeho převzetí při prezenci na semináři.  

 

 

Organizační zajištění semináře 

Unie podnikových právníků ČR o.s. 

Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R 

Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 

IČ: 00552496, DIČ CZ00552496 

www.uppcr.cz  

 

 

 

JUDr. Marie Brejchová      JUDr. Helena Hrabánková 

předsedkyně UPP ČR  o.s.      místopředsedkyně UPP ČR o.s. 
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