
UKLÁDÁNÍ  
POVINNOSTÍ 
ZAMĚSTNANCŮM,
pracovní a manažerské smlouvy

úterý 30. dubna 2019   
od 8.00 do 12.00 hodin 

Sídlo PRK Partners,  
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

Zmíníme i rozdíly mezi dohodou  
a souhlasem zaměstnance, 
zejména pokud jde o možnosti jejich zrušení či odvolání.

Budeme se věnovat praktickým případům z praxe,
například povinnosti mlčenlivosti (o mzdě, know-how 
apod.), zákazu veškeré výdělečné činnosti nebo povinnosti 
dodržovat dress code. 

Probereme i návaznosti porušení povinností,
zejména ve vztahu k propuštění zaměstnance.

Současně se budeme věnovat  
pracovním a manažerským smlouvám,
jejich náležitostem a úskalím. 

Přednášející:
 
Mgr. Kateřina Fritzlová,  
advokátka

Přednášející:
 
JUDr. Tereza Kiszková,  
advokátka

Termín:

úterý 30. dubna 2019 od 8.00 do 12.00 hodin
 
Parkování:

na okolních parkovištích (u OD Kaufland – za poplatek,  
či před Domem kultury města Ostravy).

Místo:

kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 
(změna místa konání semináře vyhrazena)

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději 
do pátku 26. 4. 2019. Účastnický poplatek je nutné uhradit do 26. 4. 2019. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto 
data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku.

 
Registrační poplatek:

  členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH) 
  ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)

 
Registrační poplatek je splatný do 26. 4. 2019. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, 
variabilní symbol pro tento seminář je 26042019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší 
společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte 
naši asistentku Lenku Jurovatou. 

   úhrada registračního  
poplatku  
 a organizační informace:  
Lenka Jurovatá,  
tel.: 558 889 099,  
e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com

Kontaktní osoby:

   registrace: Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,  
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

V rámci semináře se budeme věnovat problematice ukládání povinností zaměstnancům v praxi. 
Probereme tedy, jaké povinnosti mohou být stanoveny jednostranně v interních dokumentech 
společnosti (zejm. pracovním řádu a pracovních manuálech), případně v pokynech nadřízeného, 
a jaké povinnosti je nutné si se zaměstnancem sjednat v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě (a jaké 
jsou limity dohod se zaměstnanci). 

www.prkpartners.cz www.khkmsk.cz

PRK Partners a Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou  
na další seminář.




