Pozvánka
na webinář
Chystané změny, aktuální novinky a časté dotazy
k odměňování zaměstnanců ÚSC a zákonům o obcích
a úřednících ÚSC

Obsah
•

Chystané změny v odměňování zaměstnanců ÚSC a obecná pravidla v odměňování

•

Chystané novinky – zákon o obcích

•

Chystané novinky – zákon o úřednících

Termín
Úterý 22. 11. 2022, 9:00 – 10:00 hod. (doporučujeme připojit se 5 minut před začátkem).

Lektorka
Andrea Kovářová
Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, magisterský obor
veřejná správa. Má více než dvacetiletou praxi ve veřejné správě u územních
samosprávných celků.
V současnosti pracuje jako tajemnice městského úřadu s rozšířenou působností.
Lektorské činnosti se věnuje od roku 2016 v oborech pracovní právo se zaměřením
na úředníky územních samosprávných celků, personalistiku a řízení lidských zdrojů,
tvorbu a aplikaci pravidel chování na pracovišti.
Příležitostně spolupracuje s brněnskou Právnickou fakultou při výuce studentů
(specifika zaměstnávání ve veřejné správě). Přednáší aktuální problematiku
na konferencích jako Právo ve veřejné správě a Občanská participace. Je autorkou
několika vzorů vnitřních předpisů pro český právní informační systém.
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Dotazy na lektorku předem
V případě zájmu zašlete na adolejsi@rentel.cz (Alexandra Dolejší) do 21. 11. 2022.

Technické požadavky
Skype (není nutností mít vytvořený účet a stáhnutou aplikaci). Odkaz pro připojení bude zaslán den před
konáním.
Kontaktní osoba pro případ neočekávaných technických obtíží: Jakub Novák, tel.: 602 423 911.

Cena
400 Kč bez DPH za účastníka.

Osvědčení
Na žádost po konání webináře adolejsi@rentel.cz (Alexandra Dolejší).

Jak se objednat
Napište prosím e-mail na rentel@rentel.cz, uveďte své jméno, příjmení + fakturační údaje úřadu. Budete
zaregistrováni a obdržíte fakturu.

Storno podmínky
V případě zrušení účasti do 18. 11. 2022 částku vracíme. V případě pozdějšího zrušení nabízíme možnost
výměny za kolegu (náhradníka).
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