Milé kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na pravidelné zasedání Pracovněprávní sekce –
odborné diskusní setkání, které se bude konat dne 6. 12. 2018 od 15:00 do 18:30
hodin (obvykle neformálně pokračuje podstatně déle).
Sejdeme se na adrese: Randls Training s.r.o., Budějovická 1550/15a, Praha 4, u
paní doktorky Nataši Randlové, a to od 15:00 do 18:30 hodin.
Přepokládaná témata:
 Judikatura – moderátor – Marie Janšová a další kolegové advokáti (judikatura
je „kořením“ programu).
 Právní jednání v elektronické podobě v HR agendách (a související problémy –
el. doručování, limity právního rámce apod.) – informace o živé diskusi
navazující na setkání pracovněprávní sekce 24. 9. 2018 – moderátor Antonín
Havlík a další účastníci diskuse.
 Problematika užívání vlastních předmětů zaměstnance k výkonu práce –
sdílení zkušeností s praktickými problémy (provázanost zákona o dani z příjmu
se zákoníkem práce – užívání soukromého vozidla k plnění pracovních úkolů
uvnitř prostoru vymezeného jako pravidelné pracoviště a další obdobné
náklady pro plnění pracovních úkolů; něco z praxe náhradových komisí –
moderuje Lukáš Janšta a Antonín Havlík. (Zařazení bodu závisí na možnosti
účasti kolegů ze Škody Auto)
--------------------------------------------Další témata dle časové rezervy (neprobraná témata přesouváme na program
následujícího setkání)
 GDPR – zkušenost s prvním obdobím aplikace - soustředili bychom se zase na
jeden nebo 2 aspekty – moderuje Antonín Havlík
 Novela zákoníku v připomínkovém řízení – moderuje Antonín Havlík
 Kvalifikační dohody v podnikové praxi
 Ad hoc témata dle aktuální potřeby účastníků
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 Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli – diskuse nad
praktickými zkušenostmi, zahraniční stáže, náklady atd. - moderátoři Rostislav
Šívara a Antonín Havlík
Program může být měněn dle aktuální potřeby – návrhy účastníků na místě mají
v případě zájmu ostatních zúčastněných přednost před navrženým programem.
Prosím, kdo jste ještě neposlali informaci o zájmu o účast, pošlete ji do 29. 11.
2018 na info@uppcr.cz nebo na ahavlik@cpoj.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

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821
Sídlo: Na Hroudě 19, Praha 10
IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496
bankovní spojení 220279728/0300

