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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 1. 2. 2018 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 ta menší).  

Přepokládaná témata: 

GDPR – nová regulace ochrany osobních údajů   
 

Je čas se k tématu vrátit. Již ale ne jako dosud v diskusi o výkladech právní úpravy a ve 
formě brainstormingu, tato fáze je za námi, nyní již musíme volit konkrétní řešení, pro něž 
se rozhodneme „dnes“, aby bylo možné do května technicky implementovat;  
 

3.   Elektronické podpisy – elektronizace HR agendy 
 
Je třeba navázat na diskusi  z našeho listopadového setkání, zdá se, že liberalizace 
v platnosti jakéhokoli prokazatelného vyjádření vůle nám s ohledem na důkaznost a 
požadavky institucí moc nepomáhá (resp. přinese větší zátěž než dosavadní procesy); 
atraktivní je ale radikální nahrazení celé písemné agendy, resp. založit výhradní 
elektronický spis vázaný na kvalifikovaný elektronický podpis nejvyšší kategorie – musí se 
ale řešit celá řada podmiňujících předpokladů.      
 

4.   Evropský judikát k "švarcsystému" aneb „mnoho povyku pro nic“ 
 
5.  Další vývoj pracovního práva  

 
Je vhodné navázat na předchozí setkání s Petrem Hůrkou a říci si konkrétně, co nám 
v zákoníku práce „překáží/chybí“  a přineslo by bezprostřední přínos – tedy takový 
„přízemní“ pohled z „druhé strany“.   

  
5.   Ohlédnutí za loňským velkým pracovněprávním kongresem na právnické fakultě  

  
6.   Další témata dle potřeb účastníků  
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Program může být měněn dle aktuální potřeby. Potřeba diskutovat konkrétní problém má přednost
před předpokládaným programem. Témata, která nebude možné z časových důvodů zařadit do 
programu, budou přesunuta na následující setkání.  
 
Prosím, kdo jste ještě neposlali informaci o zájmu o účast, pošlete ji do 26. 1. na info@uppcr.cz nebo 
na ahavlik@cpoj.cz; (také možno na antonin.havlik@ceskapojistovna.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 

 
 

 


