
Vážená kolegyně, vážený kolego,

Unie podnikových právníků ČR a její sekce Pracovněprávní Vás srdečně zvou na

odborný seminář na téma:

Co přinese letošní novela zákoníku práce?

Seminář se bude konat pouze prezenčně v přednáškovém sále společnosti 

Pražská energetika, a.s.,  Na Hroudě 4, Praha 10

Pondělí 20. 3. 2023 od 9 do 13 hod. 

P O Z V Á N K A

Přednášející:

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., lektor, konzultant na pracovně právní 

vztahy a HR, profesor pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení na Právnické fakultě UK a Právnické fakultě MU, člen 

Legislativní rady vlády



Unie podnikových právníků ČR z. s.

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 821

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

www.uppcr.cz

Seminář se bude věnovat novele zákoníku práce, na jejímž znění je shoda politických
stran i sociálních partnerů, takže by při projednání v Poslanecké sněmovně již nemělo
dojít k velkým změnám.

Na semináři se mimo jiné dozvíte:
- Jak bude upravena práce na dálku včetně úhrady nákladů
- Jaké zásadní změny budou u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- Jak bude nastaveno elektronické sjednávání smluv se zaměstnanci
- Co se změní u doručování
- Jaké další změny přináší novela
- Jaké další legislativní novinky jsou v pracovním právu

Cena semináře pro člena je 950,- Kč bez DPH. 

Cena semináře pro zaměstnance kolektivních členů (právník, personalista, 

mzdový účetní) při  2 a více účastnících z jedné spol. je 800,- Kč bez DPH/osoba

Cena semináře pro nečleny je 1450,- Kč bez DPH

Na osobní setkání se těší

JUDr. Jitka Hlaváčková, viceprezidentka Unie a garant semináře / LinkedIn UPP

JUDr. Antonín Havlík, vedoucí  Pracovněprávní sekce Unie

Seminář je určen pro právníky, personalisty a mzdové účetní.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/eXZpngeTLMUADwpZ6

do 13. 3. 2023.

Vaše dotazy můžete posílat předem na info@uppcr.cz
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