
 
 

                                                          
 

U N I E   P O D N I K O V Ý CH  P R Á V N Í K Ů   Č R 
 

 
 

P O Z V Á N K A 
   

 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,   
Unie podnikových právníků ČR Vás tímto srdečně zve na seminář 

 

             „Novela zákoníku práce očima nejpovolanějších“    

 

s doc. JUDr. Petrem Hůrkou, Ph.D. 

 
Koná se v úterý 15. září 2020  

v přednáškovém sále společnosti  Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10  
 
 
 

Časové rozvržení 
  
08:30  - 09:00    Prezence účastníků 
09:00  - 12.30 Přednáška  
 
Dozvíte se více o následujících tématech:  
 

 Smysl a účel novelizace 
 Nová koncepce výpočtu dovolené  
 Institut sdíleného místa jako nástroj work-life balance 
 Zjednodušení pravidel pro doručování písemností 
 Změny v poskytování nemajetkové újmy při pracovním úrazu a nemoci z povolání a další 

změny 
   
Pokud máte k tématu konkrétní dotaz, zašlete ho prosím předem na info@uppcr.cz . Přispějete tak 
ke kvalitě a přínosnosti semináře pro praxi podnikových právníků. Závěrem přednášky doc. Hůrka 
Vaše dotazy zodpoví. 
 
 
 



 
 
 
Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce:  
Pro členy UPP ČR činí                     690,- Kč bez DPH  
Pro nečleny UPP ČR činí    1.690,- Kč bez DPH  
 
 
 
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/PGLoKYP9oX4sxKKP7  
nejpozději do 4. 9. 2020. Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity přednáškové místnosti.  
                                              
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení za respektování hygienických opatření.       

Organizátor i účastníci dodrží v místě konání aktuální doporučovaná hygienická opatření a 
v případě potřeby použijí roušky a desinfekční gely. Na místě bude při vstupu do prostor konání 
akce k použití antibakteriální desinfekce. 

 

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.  
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

JUDr. Marie Brejchová, LL. M.,  prezidentka UPP ČR 

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

JUDr. Jitka Hlaváčková, místopředsedkyně Výkonného výboru UPP ČR 

 

 

 

Unie podnikových právníků ČR z. s.  
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821  
Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10  
IČO: 00552496, DIČ CZ00552496 

www.uppcr.cz   

 
 
 
Kontaktní osoba: Kateřina Jiroutová, mobil +420 728 274 987, info@uppcr.cz    
 
 
 
 
                                                                             


