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Sociální zabezpečení v soukolí ekonomické a energetické krize
a další aktuality
20. 10. 2022 (14:00–15:30) I JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D.
V posledních letech postihlo nejen Českou republiku několik globálních krizí (epidemiologická,
uprchlická, ekonomická, energetická). Webinář bude zaměřen především na to, jak se český
sociální systém snaží vypořádat s řešením sociálních rizik vzniklých vlivem aktuálního rapidního
růstu energií a spotřebitelských cen a jak je připraven na možné další společenské krize.

Novinky v právní úpravě daní
21. 10. 2022 (14:00–15:30) | doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Posluchači se dozvědí o aktuálním vývoji v právní úpravě daní, a to jak z pohledu posledních
novel daňových zákonů, tedy změn nabývajících svou účinnost převážně od 1. ledna 2023, tak
z pohledu legislativy připravované. Zvláštní důraz bude kladen na zdaňování příjmů, na
zdaňování vybraných odvětví průmyslu nebo na budoucnost majetkových daní. Na konci
přednáškové časti kurzu bude poskytnut prostor pro otázky a diskusi.

Zastavení exekuce v aktuálních souvislostech
31. 10. 2022 (17:30–19:00) | JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
Webinář se bude věnovat aktuálním otázkám souvisícím se zastavením exekuce včetně problematických aspektů zastavení exekuce v případě postižení společného jmění manželů.

Digitální pracovní platformy
11. 11. 2022 (14:00–16:00) | JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.
Objednali jste si někdy nákup či jídlo přes webovou aplikaci? Nebo máte zkušenosti
s používáním digitálních platforem jako kurýři? V takovém případě by Vás měl zajímat seminář
věnovaný digitálním pracovním platformám. Přidělování práce a její organizace na základě
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webových aplikací je běžnou součástí pracovního života řady osob. Prostřednictvím těchto
aplikací dochází k efektivnímu propojení nabídky a poptávky po službách. S jejich využitím je
však spojena celá řada úskalí, která souvisejí např. s právním postavením platformových
pracovníků, pracovními podmínkami, algoritmickým řízením lidské činnosti a mnoho dalších
oblastí. Během webináře se samozřejmě dotkneme i evropské právní úpravy, konkrétně směrnice 2019/1152, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské
unii, dále pak návrhu směrnice 2021/0414 (COD), na zlepšení pracovních podmínek osob
pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem.

Evidence skutečných majitelů
24. 11. 2022 (14:30–16:30) | Mgr. Tereza Tina Rašťáková
Webinář se zaměří na zákon o evidenci skutečných majitelů. Účastníci se seznámí nejen
s praktickým kroky při určování skutečného majitele, ale i s povinnými údaji, které se do této
evidence zapisují a s druhy výpisů, které se z ní vyhotovují. Součástí webináře bude také
praktický náhled do evidence skutečných majitelů a ukázka formuláře pro zápis.

Všechny webináře jsou pro absolventy PF UP zdarma, v případě zájmu vyplňte, prosím,
přihlášku na odkaze: https://forms.office.com/r/afAq9THAFd
Webináře budou probíhat on-line, odkaz bude zaslán všem přihlášeným na kontaktní
e-mail den před konáním webináře.

Kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Šrámková
Tel: 585 637 507
E-mail: michaela.sramkova@upol.cz
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