
 
 
 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 
srdečně Vás zveme na  

 
"Dvoudenní setkání k diskusi o pracovním právu “ 

 
aneb již třetí „Zvánovické pracovněprávní hody“   

 
pořádaný Pracovněprávní sekcí Unie podnikových právníků ČR z. s. 

 
15. -  16. října 2019  

v Legner Hotel Zvánovice 
  

 
úterý 15. 10. 2019 

  
14:00 – 15:00 příjezd 
 
15:00 – 15:15  Úvodní slovo 

JUDr. Jitka Hlaváčková, místopředsedkyně UPP ČR  
JUDr. Antonín Havlík, Ph.D., vedoucí Pracovněprávní sekce UPP ČR   

 
15:15 – 16.30  Obtíže při praktické aplikaci pravidel pro pracovní dobu; konta pracovní doby  
  Prezentuje a diskusi vede Mgr. Bc. Michal Peškar – odborník advokátní kanceláře 

Randl Partners 
 
16:30 – 17:00 Coffee break 
 
17:00 – 18.30 Snění o pracovním právu II – volné navázání na příspěvek přednesený při 

předchozím setkání doc. JUDr. Petrem Hůrkou Ph.D.  
 
Prezentuje a diskusi vede JUDr. Zdeněk Hejhal - vedoucí oddělení pracovně-právní 
legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

  
19:00  večeře  
 
20:00    Neformální diskuse včetně informace o novém jednání ve věci pracovně 

lékařských služeb - JUDr. Jitka Hlaváčková a JUDr. Antonín Havlík Ph.D.   
 
 
středa 16. 10. 2019 
 
7.30 -  8.30 snídaně 
 
9.00 – 10.00 Judikatura – obvyklá diskuse nad dopady konkrétní judikatury do provozní praxe;  

Konkrétní provozní problémy přinášené každodenní praxí  
 



Prezentuje a diskusi vede Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře 
Legalité a JUDr. Antonín Havlík, Ph.D., specialista pro pracovní právo velké 
korporace 

 
10.00 – 10.30 Coffee break 
 
10.30 – 12.00 Nové technologie pro elektronickou identifikaci zajištující platnost 

elektronického právního jednání  
 
Přednášejí zástupci společnosti ADUCID  

 Moderuje JUDr. Antonín Havlík Ph.D.  
 
12.00 – 13.00 Oběd a ukončení setkání  
 
 
Změna programu vyhrazena - jedná se volné pokračování odborných diskusních setkání 
podnikových právníků na půdě pracovněprávní sekce organizované v průběhu celého roku  – 
navržený program má orientační povahu a je operativně upravován dle možností a potřeb účastníků.  
 
 
SOUVISEJÍCÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE  
 
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu: https://forms.gle/9CRB8qfSdzCRT5F18  
nejpozději do 4. 10. 2019  
 
Místo konání  - Legner Hotel Zvánovice, Kádovská 154, 251 65 Ondřejov, www.lesnilazne.cz   
 
Doprava do místa konání 
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy 
 
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na  www.idos.cz  
 
Účastnický poplatek za seminář - bude fakturován po skončení akce:  
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 1/1       1.410,- Kč bez DPH  
Vložné pro člena UPP ČR s ubytováním v 2/1       910,- Kč bez DPH 
Vložné pro člena UPP ČR bez ubytování       910,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním v 1/1   4.210,- Kč bez DPH  
Vložné pro nečlena UPP ČR s ubytováním v 2/1   3.710,- Kč bez DPH 
Vložné pro nečlena UPP ČR bez ubytování    2.210,- Kč bez DPH  
  
Stravování - je zajištěno v místě konání semináře. 
 
Ubytování - pro účastníky je v místě konání semináře zajištěno ubytování v jedno a dvoulůžkových 
pokojích ve dnech 15. - 16. 10. 2019 (1 noc). UPP ČR si vyhrazuje možnost změnit požadované 
ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, pokud se přihlásí vyšší 
počet účastníků. Svůj požadavek na ubytování vyznačte v závazné přihlášce. 
 
Organizační zajištění semináře:  
 
Unie podnikových právníků ČR z. s. – www.uppcr.cz 
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 1492/4, 100 00  Praha 10, IČ: 00552496, DIČ: CZ00552496 
 
 
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR        


