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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 2. 2. 2021.  

Spojíme se opět DISTANČNĚ prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v úterý 2. 2. 2020 
mezi 15:00 a 18:30 (je to náš obvyklý čas; oproti očekávání distanční forma setkání diskuse
spíše akceleruje, než se tlumí, snažíme se ale stanovený čas nepřekračovat). Zašleme el. 
pozvánku. 
 
Přepokládaná témata:  

1. Okénko z judikatury – moderace Tomáš Procházka   
 

2. Sdílení názorů účastníků nad problematikou rovného odměňování – diskuse „rozvířena“ 
aktuálním judikátem diskusními vstupy ombudsmana – moderace Tomáše Procházka  
 

3. Pracovněprávní aktuality v legislativně – moderace/informace Zdeněk Hejhal; pohled 
z perspektivy Svazu průmyslu a dopravy – pohled Jitky Hlaváčková.  
 

4. Sdílení našich každodenních provozních problémů a výzev + témata předložená 
účastníky - moderace – Antonín Havlík 
--------------------------------------------------- 

 
Program může být měněn dle aktuální potřeby. Potřeba diskutovat konkrétní otázku má 
přednost před předpokládaným programem. 
 
Prosím, kdo jste ještě neposlali informaci o zájmu o účast, zašlete ji, prosíme, s předstihem 
do 22. 1. 2020 na antonin.havlik@generaliceska.cz; (původní adresa také funguje 
ahavlik@cpoj.cz) nebo na info@uppcr.cz (rovněž katerina.jiroutova@pre.cz). Pokud by 
přihlášený účastník nedostal do 29. 1. 2021 elektronikou pozvánku – údaje k přihlášení do 
TEAMS, prosím obratem o informaci.  
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Prosím, uveďte laskavě zároveň telefonické spojení.  

Těšíme se na setkání s Vámi (byť zatím jen elektronické )  

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, antonin.havlik@generaliceska.cz; ahavlik@cpoj.cz, 731 493 395   
Jitka Hlaváčková, jhlavackova@spcr.cz, 731 411 175 

 

 
 

 


