ZÁKONÍK PRÁCE (poslední pracovněprávní aktuality a problémové otázky)
12. ledna 2006, přednáškový sál Pražské energetiky, a.s. Praha

POŘADATEL:
Unie podnikových právníků ČR
Vinohradská 174
130 19 Praha 3
www.uppcr.cz

PŘEDNÁŠÍ:
JUDr. Bořivoj Šubrt
specialista v oblasti pracovního práva
předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, Praha
ANOTACE:
Seminář je zaměřen na přijaté a chystané legislativní změny v oblasti pracovního práva, které
(bez ohledu na přípravu nového zákoníku práce) významně změní právní úpravu, a to zejména z hlediska
jejich dopadu na zaměstnavatele.

ČASOVÝ A ODBORNÝ PROGRAM:
čtvrtek 12. ledna 2006
8.00 - 8.30 Prezence účastníků
8.30 - 13.30 Přednášky
Informace o projednávání nového zákoníku práce, nového zákona o nemocenském pojištění a
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a změn v pracovnělékařské péči
Novela zákona o zaměstnanosti účinná k 1. 1. 2006
- zákon č. 382/2005 Sb.
(nová hrozba sankce při neuvedení předepsaných evidencí a nesplnění oznamovacích povinností
zaměstnavatelů vůči úřadům práce, změny u rekvalifikací prováděných zaměstnavateli a u příspěvku
firmám na společensky účelná pracovní místa, dílčí změny u osob se zdravotním postižením, změny
v podmínkách podpory v nezaměstnanosti a výši přípustného výdělku při jejím pobírání)
„Podzimní novela" ZP 2005 (především v oblasti práva zaměstnanců na informace a projednání)
Uplatňování nového zákona o inspekci práce (na co si zaměstnavatelé musí dát pozor a za co pokuta
nehrozí)
Uplatňování "zbytkové" kontrolní působnosti úřadů práce, zákaz švarcsystému a další nelegální formy
provádění prací
(novely zákona o zaměstnanosti č. 202/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb.)
Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další firmy podle nové právní úpravy
Další legislativní novinky, aktuální pracovněprávní judikatura a výklad problémových otázek
- sjednávání pracovních smluv
- skončení pracovního poměru
- dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- pracovní doby, včetně mzdových aspektů (např. placení přesčasů a svátků)
- dovolené
- překážek v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Datum a místo konání:
12. ledna 2006
přednáškový sál Pražské energetiky, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 - Vršovice
www. pre.cz
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 12. ledna 2006 na adresu:
UNIT spol. s r.o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
fax: 466 303 032, e-mail: unit@unit.cz
CENA
pro členy Unie podnikových právníků
vložné, textové materiály (včetně DPH) 1.540,- Kč
CENA
vložné, textové materiály (včetně DPH) 1.690,- Kč
Textové materiály - úplné znění zákoníku práce podle stavu k 15. 7. 2005, nakladatelství SAGIT.
Platbu uhraďte na účet u eBanky Pardubice 593751001/2400, variabilní symbol 20613.
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
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.
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.
Doprava do místa konání:
Metro trasa "A" - stanice Strašnická s přestupem na tramvaj č. 7, 19, 22, 24 na druhou zastávku Kubánské
náměstí.
Tramvaj č. 4, 6, 7, 19, 22, 24 na zastávku Kubánské náměstí.
Odtud pěšky buď přímo ulicí Na Hroudě nebo Na Stezce, směrem k sportovnímu areálu Slavia (cca 380
resp. 250 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 i placené parkoviště před halou zimního stadionu, který
sousedí s budovou PRE.

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

