Milé kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás opět pozvat na zasedání Pracovněprávní sekce – odborné diskusní setkání, které se bude konat
dne 20. 6. 2017 od 15:00 do 18:30 hodin (obvykle neformálně pokračuje podstatně déle).
Sejdeme se (jako nyní již standardně v Siemens s.r.o., na adrese Siemensova 2, Praha 13; (ihned u metra B, stanice
Stodůlky - budova E. Siemens tady má dvě budovy, budova E – je menší).
Přepokládaná témata:


Agenturní zaměstnávání zahraničních pracovníků (ad případ Rohlik.cz) – diskusi uvede a moderuje Alexandra
Balogová
 Zahraniční minimální mzdy; navazujeme tím na problematiku již opakovaně diskutovanou na našich setkáních –
diskusi uvede a moderuje Jitka Hlaváčková + Antonín Havlík
 Náhrada škody – diskuse o rozhraní mezi aktualizací provozního rizika a důsledkem nedbalostního jednání
zaměstnance; podniková praxe s využitím dohod o odpovědnosti – příklady z praxe – diskusi uvede a moderuje
A. Balogová a A. Havlík.
 Dokončení diskuse z minulého setkání - judikát týkající se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou
zaměstnancem třetí osobě – diskusi uvede a moderuje A. Havlík
 Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů v návaznosti na vývoji judikatury ad JURIDICA
4/16 (podklad od prof. Pichrta) – diskusi uvede a moderuje A. Havlík
 Ochrana osobních údajů – evropské nařízení - update o postupujících přípravách – uvede a moderuje A. Havlík
 Témata předložená účastníky k diskusi ad hoc + zaslané před setkáním
 Praxe kvalifikačních dohod – uvede a moderuje A. Havlík (rezervní téma – možno přesunout do následujících
diskusních setkání).
--------------------------------------------------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 9.6 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
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