
 
 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 
Unie podnikových právníků ČR srdečně zve své členy na seminář na téma 
 

"Aktuální témata z pracovního práva“ 
 

aneb již druhé „Zvánovické pracovněprávní hody“   
 

pořádaný Pracovněprávní sekcí Unie podnikových právníků ČR z. s. 
 

10. -  11. listopadu 2017  

v Legner Hotel Zvánovice 
  
 
pátek 10. 11. 2017 

  
14:00 – 15:00 příjezd 
 

15:00 – 15:15 Úvodní slovo 

 JUDr. Antonín Havlík, Ph.D., vedoucí Pracovněprávní sekce UPP ČR a  

JUDr. Jitka Hlaváčková, místopředsedkyně UPP ČR 
 

15:15 – 16.30 Pracovní právo v proměnách času – pohled na aktuální stav a výhled do budoucna 
ve formě otázek a odpovědí, všichni jsou zváni do diskuse (moderuje Antonín Havlík) 

  Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra práce a sociálních věcí – se 
zaměřením na legislativu  

 

16:30 – 17:00 Coffee break 
 

17:00 – 18.30   Zkušenost s nezvyklou rolí přísedící v pracovněprávním senátu aneb „pohled  

   z druhé strany“    

   Pracovněprávní změny v roce 2017 

Vybrané judikáty  

 JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. – advokát - advokátní kancelář Randl Partners   
 

19:00 – 20:00 večeře 
 

20:00  Následný krátký odlehčený program s Tomášem Procházkou (vědomostní hra) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



sobota 11. 11. 2017  
 

7.30 -  8.30 snídaně 
 

9.00 – 10.30 Informace o Pracovněprávním kongresu ve dnech 20.- 22. 9. 2017 JUDr. 
Alexandra Balogová a JUDr. Antonín Havlík Ph.D.  

Diskuse o zkušenosti s aktuálními pravidly týkajícími se elektronického podpisu 
a možnosti využití alternativních (biometrických) prostředků identifikace jednajícího –
Mgr. Zuzana Koudelková- Škoda Auto a.s. a JUDr. Antonín Havlík Ph.D.- Česká 
pojišťovna a.s. 

 

10.00 – 10.30 Coffee break 
 

10.30 – 11.45 Judikatura s Tomášem Procházkou  

 Mgr. Tomáš Procházka – advokát, advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners 
 

12.00 – 13.00 Oběd a odjezd 

 

Změna programu vyhrazena (jedná se volné pokračování odborných diskusních setkání na půdě 
pracovněprávní sekce podnikových právníků – navržený program má orientační povahu a je 
operativně upravován dle možností a potřeb účastníků)   

 
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/uK0ENeuYMGo1dISY2 
do 1. listopadu. 
 

Místo konání  - Legner Hotel Zvánovice, Kádovská 154, 251 65 Ondřejov, www.lesnilazne.cz   

Doprava do místa konání 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz  

Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce:  

Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 1/1        1.100,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 2/1        720,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena UPP ČR bez ubytování        720,- Kč bez DPH 
 
Stravování - je zajištěno v místě konání semináře. 
 
Ubytování - pro účastníky je v místě konání semináře zajištěno ubytování v jedno a dvoulůžkových 
pokojích ve dnech 10. - 11. 11. 2017 (1 noc). UPP ČR si vyhrazuje možnost změnit požadované 
ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, pokud se přihlásí vyšší 
počet účastníků. Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce. 
 
Organizační zajištění semináře:  
Unie podnikových právníků ČR z. s. – www.uppcr.cz 
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 19, 100 00  Praha 10, IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR        


