
Hlavní témata konference

Jaké změny přináší novela zákoníku práce
a dalších právních předpisů? Představují
právní novinky finanční zvýhodnění účastníků
pracovních vztahů anebo jejich zátěž?
Souběh funkcí konečně povolen – nová
pravidla, zdanění, řešení minulých vztahů,
právní a daňová optimalizace
Vysílání zaměstnanců – přehled právních
a daňových aspektů, (nejen) mezinárodní
pronájem pracovní síly
Cestovní náhrady – právní novinky
a jejich daňové aspekty, cestovní náhrady
zahraničních zaměstnanců
Na co nezapomenout z hlediska
pracovněprávních vztahů při plánování
obchodních transakcí či outsourcingu služeb?
Nejčastější situace a chyby při ukončování
pracovních poměrů
Novinky v pracovním právu na praktických
příkladech, diskuse modelových situací

Program konference

12:30–13:00 Registrace účastníků
13:00 –14:30 Novinky v pracovním právu –

právní a daňový pohled - I. část
14:30–15:00 Diskuse, Coffee Break I.
15:00–16:45 Novinky v pracovním právu –

právní a daňový pohled – II. část,
souběh funkcí

16:45–17:00 Coffee Break II.
17:00–18:20 Pracovní skupiny:

A Souběh funkcí
B Vysílání zaměstnanců
C Cestovní náhrady
D Pracovněprávní aspekty

obchodních transakcí
a outsourcingu služeb /
Nejčastější problémy při
ukončování pracovních poměrů

18:20–18:45 Individuální diskuse
18:45 Přípitek, pozvání k večeři
19:00 Večeře

Pracovní právo
v roce 2012
aneb právní a daňové aspekty novely zákoníku
práce a souvisejících právních předpisů
13. prosince 2011 od 13:00 hod.

Hotel Mandarin Oriental Prague, Nebovidská 459/1, Praha 1 – Malá Strana

www.glatzova.com www.vorlickova.com

Cena: 1 500 Kč (65 EUR) na osobu včetně DPH
Cena zahrnuje: přednášky, občerstvení, večeři a voucher na individuální šedesátiminutové konzultace
se zástupci obou pořadatelských společností (s platností 6 měsíců).

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 224 401 440
nebo e-mailem: konference@glatzova.com

Chcete-li se na konferenci přihlásit, vyplňte prosím registrační formulář. Registrace je platná
po uhrazení účastnického poplatku. O přijetí Vaší platby Vás budeme obratem informovat.

Podrobné informace o akci najdete na webových stránkách:
www.glatzova.com/konference nebo www.vorlickova.com/konference

Přednášející

Mgr. Marie Janšová, Mgr. Ing. Tomáš Jelínek, Mgr. Jana Šetřilová
advokátní kancelář Glatzová & Co.

Ing. Pavlína Maierová, LL.M., Mgr. Jan Grunert, MBA, Mgr. Kateřina Hycnarová, LL.M.
VORLÍČKOVÁ PARTNERS

Od ledna 2012 čekají pracovněprávní vztahy velké změny.
Novelizací prochází nejen zákoník práce, ale i zákon o zaměstnanosti
a související daňové předpisy. Do pracovních vztahů top manažerů
zasáhne také obchodní zákoník, který poprvé umožní tzv. souběh funkcí.
Přinesou tyto změny slibovanou flexibilitu pracovních vztahů nebo
přibydou nová svazující pravidla a zákazy?

V průběhu konference Vás seznámíme s klíčovými změnami právních
předpisů upravujících vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
a souvisejícími finančními dopady. V interaktivní části konference budete
mít možnost diskutovat s odborníky praktické příklady průřezových
vybraných témat zaměřených nejen na aktuální změny.

GLATZOVÁ & Co. a VORLÍČKOVÁ PARTNERS
Vás srdečně zvou na interaktivní konferenci určenou top managementu,
členům správních orgánů či personalistům

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEQ5NnpKWnU3XzhUejBqUTdlTXRUT2c6MQ

