
Přednášející: 

Mgr. Kateřina Fritzlová

Termín: 

čtvrtek 24. 11. 2022 od 8.00 do 13.00 hodin

Místo: 

kancelář PRK Partners, 

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 

(změna místa konání semináře vyhrazena)
Kontaktní osoby: 

Registrace: 

Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,

e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

Úhrada registračního poplatku 

a organizační informace:

Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099,

e-mail: seminare.ova@prkpartners.com

www.prkpartners.cz

Registrace: 

Registrační poplatek:

Podmínky přihlášení: 

www.khkmsk.cz

• prostřednictvím registračního formuláře na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz 

• registrace je možná nejpozději do úterý 22. 11. 2022.

• účast je možné zrušit nejpozději do 22. 11. 2022; následně je již možná pouze změna účastníka

• členové KH ČR: 968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH)

• ostatní: 1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH)

• faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci

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

V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu semináře. 

advokátka PRK Partners s.r.o.

Úvod semináře bude věnován novelám pracovněprávních předpisů, zejména připravované novele 

zákoníku práce. Kromě právního rámce individuálního pracovněprávního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, bude seminář věnován vztahu zaměstnavatelů a odborových 

organizací a kolektivnímu vyjednávání. Akcentováno bude vyjednávání mezd v nestandardních 

podmínkách (20% in�ace, enormní nárůst nákladů), zaměstnanecké bene�ty a strategie. 

Právní výklad bude doplněn praktickými zkušenostmi a diskusí účastníků. 

Jak se k nám dostanete?

Vyjednávání mezd 
v krizových obdobích 
– individuálně i v rámci kolektivního vyjednávání

Své dotazy týkající se přednášeného tématu nám prosím zasílejte na e-mail seminare.ova@prkpartners.com. 

Vaše dotazy budou zodpovězeny během praktické části semináře.

Nejbližší zastávkou MHD k nám je Náměstí republiky 

(tramvaj/trolejbus) a ÚAN (autobus). Pokud se přece 

jen rozhodnete využít vlastních vozidel,

parkování je k dispozici na okolních parkovištích 

(u OD Kau�and – za poplatek, před Domem kultury 

města Ostravy).

24. listopadu 2022

od 8.00 do 13.00 hodin
Sídlo PRK Partners

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava


