
Programem Vás provedou odborníci PwC Legal: Petr Glogar a Miloš Sochor, 
advokáti a specialisté na pracovní právo, Lenka Michalcová, právník a specialista 
na IP/IT právo ze společnosti PwC Česká republika.

Program

8:30 Registrace

9:00 Změny v zákoníku práce

● Elektronické uzavírání pracovních smluv
● Doručování pracovněprávních písemností
● Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
● Nová pravidla pro home office
● Další změny zákoníku práce

10:20 Whistleblowing

● Úvod do whistleblowingu jako nástroje korporátní compliance
● Povinnosti vaší firmy a dopad regulace whistleblowingu na vaši personální praxi
● Pracovní právo a whistleblowing
● Příslušná osoba a její postavení ve firmě

10:40 Diskuze a networkingREGISTRUJTE SE ZDE

Vážené dámy, vážení pánové,

víte, co vás čeká v souvislosti s chystanou novelou zákoníku práce a novou 
úpravou ochrany oznamovatelů protiprávního jednání ve firmě? Personální 
agenda bude zahrnovat elektronické uzavírání pracovních smluv, nová pravidla pro 
home office, změny v DPČ i DPP či povinnosti vaší firmy v oblasti 
whistleblowingu.

Uvedené oblasti ilustrují celou šíři témat, které probereme na našem semináři. 
Registrujte se na něj a dozvíte se vše o nových pravidlech pramenících z 
evropských předpisů a požadavků české praxe, seznámíte s nejdůležitějšími 
legislativními změnami v této oblasti a přiblížíme vám jejich praktické dopady na 
vaši každodenní práci.

Zásadní novinky v personální praxi 2023:
zákoník práce a whistleblowing

Seminář je bezplatný a proběhne v českém jazyce. Vaše dotazy k programu a 
organizaci akce ráda zodpoví Iva Sádlová, iva.sadlova@pwc.com.

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Legal 
s.r.o., advokátní kancelář, typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či navazujících akcí a pro účely dokumentace 
naší činnosti. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete zde. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce.
Smluvní podmínky.

Legal Team

23. březen 2023, PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

9:00-11:30

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_430JPvml8t6XiPI
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html?elqTrackId=b84eda3c788d44bda46dc003da123ad5
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html?elqTrackId=4a8e3f2b2c1d404ebc2789f7c78910c7
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