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.

POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních
vztazích aneb nejen k antidiskriminačnímu zákonu“
který se bude konat dne 1.prosince 2010
v přednáškovém sále společnosti

Pražská teplárenská, a.s.
Partyzánská 1/7, Praha 7
velká zasedací místnost – 1. patro administrativní budovy

Časový a odborný program:
8:30 – 9:00
9:00 – 12:30
12:30- 13:00

Prezence účastníků
Přednáška
Diskuze

Program:
1. Úvod, přivítání přednášejících a účastníků
2. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích – výklad k § 16 a
dalším zákoníku práce
3. Antidiskriminační zákon
-

předmět úpravy

-

základní pojmy

-

přípustné formy rozdílného zacházení

4. Výběrová řízení a jejich průběh z hlediska antidiskriminačního zákona

5. Poznatky ze soudní praxe
6. Diskuse, závěr
Změna programu vyhrazena
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro
sebe.
Přednášející:
- Mgr. Marie Janšová, advokátka, Advokátní kancelář GLATZOVA & Co., v.o.s.
- soudce Městského soudu v Praze – jméno bude upřesněno
Organizační informace:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 25.11.2010, 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).
Místo konání: Partyzánská 1/7, Praha 7- velká zasedací místnost – 1. patro administrativní budovy.
V areálu je možné parkování.
Doprava: Metrem „C“ do stanice Holešovické nádraží. Odtud pěšky přímo ul. Plynární a Na
Zátorách.
Účastnický poplatek za seminář – bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR s uhrazenými závazky k 30.9.2010 činí
699,- Kč bez DPH
Pro členy UPP ČR s neuhrazenými závazky k 30.9.2010 činí
999,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR činí
1.299,- Kč bez 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.
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, LL.M.
prezidentka UPP ČR

