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Milé kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vás opět pozvat na zasedání Pracovněprávní sekce – odborné diskusní setkání, které 
se bude konat dne 23. 5. 2018 od 15:00 do 18:30 hodin (obvykle neformálně pokračuje podstatně 
déle).  

Sejdeme se ve školicím středisku, a to na adrese: Randls Training s.r.o., Budějovická 1550/15a, 
Praha 4.  

POZOR na odlišné místo konání (setkání nyní nebude v Siemens, ale „na návštěvě“ u paní doktorky 
Randlové.   

Přepokládaná témata: 

1. Úvaha nad zajímavým judikátem od Terezy Erényi. 

2. GDPR – výměna zkušeností, v jaké podobě jsme procesy implementovali ke květnovému 
termínu a jaké budou další zkvalitňující a validační kroky (navážeme na naše průběžné informace 
o vývoji projektů během našich přechozích setkání) – moderátor Havlík + spontánně účastníci 
setkání nebo jiný dobrovolník 

3. Elektronický podpis - vývoj úvah  – moderátoři Antonín Havlík a přátelé ze Škoda Auto (patrně 
Lukáš Jansta) 

4. Úvaha nad DPP + DPČ de lege ferenda – moderátoři Marie Janšová + Antonín Havlík  

5. Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli – diskuse nad praktickými 
zkušenostmi – moderátoři Rostislav Šívara a Antonín Havlík  

6. Zkušenost účastníků s moderací soudů práva na náhradu mzdy zaměstnance v případě úspěchu 
zaměstnance ve sporu o neplatnost ukončení pracovního poměru – moderuje Antonín Havlík  

7. Problematika užívání vlastních předmětů zaměstnance k výkonu práce – sdílení zkušeností 
s praktickými problémy – moderátoři Lukáš Jansta a Antonín Havlík  
 
Další témata: 
 

8. Úvaha nad podnětem Petra Bezoušky k případné odpovědnosti zaměstnance vůči třetím 
osobám – moderátoři – Antonín Havlík a Lukáš Jansta  

 
9. Aktuální přednesená témata – dle potřeb účastníků 
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Program může být měněn dle aktuální potřeby. Potřeba diskutovat konkrétní problém má přednost
před předpokládaným programem. Témata, která nebude možné z časových důvodů zařadit do 
programu, budou přesunuta na následující setkání.  
 
Prosím, kdo jste ještě neposlali informaci o zájmu o účast, pošlete ji do 16. 5. 2018 na info@uppcr.cz
nebo na ahavlik@cpoj.cz; (také možno na antonin.havlik@ceskapojistovna.cz)     

Prosím, uveďte laskavě zároveň telefonické spojení.  

Těšíme se na setkání s Vámi. 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka Unie podnikových právníků ČR z. s. 

za Pracovněprávní sekci 
JUDr. Antonín Havlík, Ph.D. a JUDr. Jitka Hlaváčková  
 

Kontakty:  
Antonín Havlík, ahavlik@cpoj.cz, 731 493 395   
Jitka Hlaváčková, jhlavackova@spcr.cz, 731 411 175 

 
 

 


