
 

  JUDr. Renata Jindrová 
Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Rigorózní řízení v oboru pracovní 
právo. Od roku 1994 se vedle své právnické praxe věnuje i pedagogické činnosti. V letech 2007 až 2011 
působila ve veřejné správě a zastávala funkci poradkyně 1. náměstka na Ministerstvu financí a vrchní 
ředitelky Sekce ministra zemědělství. V oboru vzdělávání dospělých zúročuje svou více než dvacetiletou 
právnickou praxi, zkušenosti z řízení podniků na pozici jednatelky, ředitelky, příp. členky dozorčích rad  
nebo představenstva a.s., Paní Jindrová uplatňuje zkušenosti z oblasti poradenství, jak pro neziskové 
organizace, tak i pro občany. Další z mnoha praxí byla aktivita ve veřejné správě.     

Nebát se a nekrást! 
 

Everesta Praha, Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice 

 

24. listopadu 2016 

 

Ačkoliv děláme vše pro to, abychom pracovali v souladu s legislativou a pravidly, 

její záludnosti na nás mohou dopadnout s drtivými důsledky. Musíme se neustále 

vzdělávat a udržovat v obraze, jak vyložit ten či onen zákon či vyhlášku. I přesto  

často oceníme konzultaci s podnikovým právníkem. 

 Na co jako personalisté musíme dát pozor? 

 V čem můžeme pomoci vlastním zaměstnancům a předejít tak situacím, které 

zatíží celou firmu? 

 Jaké otázky týkající se legislativy by měla mít naše společnost zodpovězené? 

Program: 

08:30 - 09:00  ranní káva, registrace na workshop 

09:00 - 11:00  JUDr. Renata Jindrová: Zdravotní prohlídky – jak na ně? 

11:00 - 11:55 raut 

12:00 - 13:00  Bc. František Gráfek - workshop – Finanční gramotnost zaměstnanců 

13:00 - 14:00  JUDr. Renata Jindrová: Jaké otázky z oblasti práva by měla mít firma  

 zodpovězené? 

14:00 - 15:00  networking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro členy HR Klubu zdarma  

Pro e-členy 3 250 Kč  

Cena pro nečleny HR Klubu 3 900 Kč 

 

Pro přihlášení a více informací kontaktujte: 

Marie Šedivá 

marie.sediva@everesta.cz, T: 734 579 083 

 Bc. František Gráfek 
 Pan František Gráfek zahájil svou pracovní kariéru v České spořitelně a.s., kde zastával pozici metodika  
a specialisty vývoje produktů. Z této pozice již také realizoval interní kurzy na jednotlivých pobočkách banky. 
Tato zkušenost vedla k tomu, že se stal lektorem a koučem na plný úvazek a samostatně zabezpečoval 
vedení kurzů pro pracovníky retailové i komerční prodejní sítě z pozice interního lektora. Po osmi letech v 
bankovnictví působil dalších osm let v oboru telekomunikací. Zde zodpovídal za veškeré procesy v oblasti 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Z pozice interního lektora a kouče tak realizoval rozvojové programy z 
oblasti Komunikačních dovedností, Obchodní dovednosti a vyjednávání, Manažerské dovednosti. 

a Motivace.  


