
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE NA MÍRU 

 
Během každodenní práce v oblasti daní, práva, účetnictví, HR a mzdové agendy se setkáváme s problémy našich klientů, které se mohou zdát na první 

pohled stejné, ale jejichž řešení je vždy třeba přizpůsobit individuálním potřebám každé společnosti. Spojili jsme proto síly a zkušenosti našich odborníků 

z řad advokátů, daňových poradců, účetních, HR a mzdových specialistů a nabízíme vám, vedle našich tradičních poradenských služeb, i vzdělávací 

semináře šité na míru. 

 

Naším cílem je přizpůsobit semináře situaci vaší společnosti a potřebám vašim i vašich zaměstnanců. Proto je nezbytné nejprve společně s vaším 

týmem definovat požadavky a očekávání. Od nich se bude odvíjet délka, frekvence, obsah a cena nabízených seminářů.  

 

S ohledem na blížící se konec roku, uvádíme níže ilustrativní přehled seminářů v oblasti HR a pracovního práva. Semináře v případě vašeho zájmu rádi 

zajistíme i na další daňová, účetní a právní témata. 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnávání cizinců  

 

Jaké povinnosti s sebou nese zaměstnání 

cizince? Zápolíte se mzdovou agendou 

zaměstnanců vyslaných ze zahraničí? 

 

Plánovaní směn a docházka v mezích 

zákona 

 

Chcete mít jistotu, že je docházka ve vaší 

společnosti vedena v souladu se 

zákonem? Jak na to? 

 

GDPR v praxi pro HR 

 

 

První vlna paniky je pryč a nyní je třeba 

nastavit povinnosti související s GDPR 

prakticky a smysluplně. Chcete poradit? 

 

Benefity a odměňování na míru 

 

Víte, kolik vás stojí mzda zaměstnance 

a kolik můžete ušetřit při využití různých 

druhů benefitů? Na co si dát pozor? 

 

KONTAKTUJTE NÁS! 

Kateřina Hrůzová  

 

katerina.hruzova@accace.com 

 

VÍCE O ACCACE: 

 

www.accace.cz 

czechrepublic@accace.com 

   

 

 

 

HR a pracovněprávní minimum pro 

manažery 

 

Potýká se váš management s nedostatkem 

znalostí v oblasti pracovního práva? Je ve 

vaší společnosti dodržena pracovněprávní 

legislativa? Chcete zlepšit efektivitu HR 

procesů a celého HR oddělení? 

 

Nestandardní mzdová agenda  

 

Nevíte si rady se mzdovou agendou 

zaměstnanců ze zahraničí či naopak 

zaměstnanců pracujících v zahraničí? 

Účastní se vaši zaměstnanci nadnárodních 

akciových a opčních plánů? 
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