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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 27. 1. 2020 od 15:00 do 18:30 hodin (obvykle neformálně pokračuje 

podstatně déle).  

Sejdeme se tedy 27. 1. 2020, od 15:00 do 18:30 hodin, nyní v areálu Letov, na adrese 

Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany.  

   

Přepokládaná témata: 

• Možnost prohlídky zajímavého provozu ad níže – prosím věnujte nabídce níže pozornost  

• Diskriminace a rovnost – moderuje Petr Veselý – dokončení tématu z výjezdního setkání 
(viděli jsme zajímavý posun od abstraktního principu k reálné praxi s tvrdými dopady) 

• Aktuality v pracovním právu pro rok 2020 – moderuje Tereza  Erinyi  

• Zajímavosti z judikatury – moderuje Tomáš Procházka 

Pokud zbyde čas (předpokládáme přesun na příští setkání):  

• Informace o soustavném úsilí o legislativní změny v oblasti BOZP (pracovnělékařské 
prohlídky) – moderuje Jitka Hlaváčková 

• Diskuse o praktickém užití konkurenčních doložek dle § 310 zákoníku práce – původní 
judikatura a aktuální právní prostřední – moderace Antonín Havlík  

• Naši hostitelé by rádi navázali na předchozí diskusi o kontech pracovní doby se svými 
praktickými poznatky/potřebami 

  --------------------------------------------------- 
Program může být měněn dle aktuální potřeby. Potřeba diskutovat konkrétní problém má 
přednost před předpokládaným programem. 
 

Naši hostitelé (děkuji zejména panu Michalu Obornému) pro vás zajistili možnost (před 

začátkem vlastního diskusního programu) krátké prohlídky výroby turbovrtulových motorů 

– z režimových důvodů u výrobce prosíme výslovně potvrdit, kdo se zúčastní i prohlídky (je 

třeba se ale dostavit krátce před 15. hodinou) a připojit přesné označení zaměstnavatele. 
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Prosím, kdo jste ještě neposlali informaci o zájmu o účast, pošlete ji do 20. 1. na 

info@uppcr.cz nebo na ahavlik@cpoj.cz 

   
Prosíme, 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 

 

 

 

 


