Komora právní odpovědnosti byla založena za účelem podp
porry rozvoje právního
ávního vě
vědomí a osvěty v různých oblastech práva
podpory
práva,
jakož i za účelem rozvoje etického a slušného chování ve společnosti.

CÍLE KOMORY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
• poskytovat rady v nejrůznějších
nejrů
situacích
tuacích každodenního
každodenníhho
života, se kterými se jednotlivé subjekty při výkonu své činnosti
i široká veřejnost běžně setkávají
• pomáhat právně odpovědným subjektům, aby jejich právní
jednání byla činěna vědomě v souladu s platnými právními
předpisy

• šířit osvětu zejména
zejm v oblasti
sti práva,
ppráva etiky a etikety
• podporovat rozvoj právního vědomí prostřednictvím
odborného vzdělávání
• upozorňovat na aktuální právní problémy, legislativní
změny a vývoj judikatury

Profesionální tým Komory právní odpovědnosti je složen z předních českých odborníků na problematiku práva, managementu,, etiky,y, tzv. měkkých
(„soft skills“)) a rozvoje
ý dovedností („
j lidského ppotenciálu,, etického jjednání a vyjednávání.
yj
y

ZÁSADY KOMORY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
• prevence a informovanost
• zásadovost a dodržování pravidel
• rozvoj osobního potenciálu a hodnot

• rovnýý přístup,
ří
důvěra,
dů ě důstojnost
dů j
• úcta a respekt
• empatie, lidskost a otevřenost

• zodpovědné
zodp
a uvědomělé jednání
• týmová spolupráce a hledání řešení
• celoživotní vzdělávání

Činnost Komory právní odpovědnosti je realizována prostřednictvím přednášek, seminářů, školení, konferencí, diskuzních
fór a tematicky zaměřených společenských akcích.

OBLASTI PŮSOBENÍ KOMORY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI
OST
•
•
•
•

pracovní právo a compliance
korporátní problematika
trestní právo a korupce
právo služebního poměru
měru

•
•
•
•

právo životního prostředí
prostředdí
daňové právo
spotřebitelské právo
etika a etiketa

•
•
•
•

hospodářská soutěž
ěž
ochrana osobních údajů a právo duševního vlastnictví
právo informačních technologií
p
bezpečnost
a ochrana zdraví ppři ppráci

CÍLOVÁ SKUPINA
Činnost Komory právn
ní oodpovědnosti
ědnosti je určena širok
ši
irok
okému ok
kruhu osob a su
subjektů
právní
širokému
okruhu
subjektů, zejména:
• podnikatelům, členům statutárních orgánů, HR manažerům i ostatním zaměstnancům, kterým Komora právní odpovědnosti pomáhá,
aby veškerá jejich činnost probíhala vždy vědomě v souladu s právem
• subjektům z veřejné sféry, které mají rovněž zájem na kultivaci právního prostředí a právního vědomí ve společnosti
• odborné právní veřejnosti, která má zájem diskutovat o aktuálních právních problémech a dále se vzdělávat ve specifických oblastech
práva
• široké veřejnosti, která se hlouběji zajímá o právo, právní vědu a dodržování platných právních předpisů

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Komora právní odpovědnosti z.ú.
Rybná 716/245, Praha 1 – Staré Město, 110 00

www.komorapravniodpovednosti.cz
Email: kancelar@komorapravniodpovednosti.cz

Projekty Komory pr
odpovědno
právní odpovědnosti
IN COMPLIANCE– V SOULADU S PRÁVEM
Komora právní odpovědnosti spolupracuje s vydavatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. na vývoji e-learningových školení z různých oblastí
práva, které ovlivňují činnost každého podnikatele, společnosti, zaměstnavatele i zaměstnance.

Témata e-learningových školení „InCompliance – v souladu s právem“:
• pracovní právo

• trestní právo a korupce

• hospodářská soutěž

• právo životního prostředí
• ochrana osobních údajů
„InCompliance – v souladu s právem“ je účinným programem na on-line platformě, který přispívá k tomu, aby podnikatelé, členové
statutárních orgánů, zaměstnavatelé i zaměstnanci znali zákonné limity své činnosti a mohli tak vědomě postupovat vždy v souladu s
platnými právními předpisy České republiky.
• korporátní agenda

PROJEKT MPSV 22 % K ROVNOSTI
Komora právní odpovědnosti spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí na Projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se
zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“ (22 % K ROVNOSTI). Cílem Projektu 22 % K ROVNOSTI je, upozornit na rozdíly v
odměňování žen a mužů a přijmout prostředky, kterými bude možné tyto rozdíly účinně stírat.

ODEMYKÁNÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU
Komora právní odpovědnosti zaměřuje svou činnost rovněž k rozvoji lidského potenciálu jedince, jeho znalostí a dovedností. Za tímto
účelem připravila Komora právní veřejnosti několik školících programů, které napomáhají rozvíjet přirozený pozitivní leadership
zejména manažerů, vedoucích zaměstnanců nebo samotných zaměstnavatelů.

Projekty Komory právní odpovědnosti
PODPORA PRÁVNÍHO VĚDOMÍ OSOB ŽIJÍCÍCH MIMO ÚZEMÍ ČR
Komora právní odpovědnosti v rámci své činnosti navázala úzkou spolupráci s Czech School of California, která spolupracuje na
edukaci Čechů žijících ve Spojených státech amerických a podporuje rozvoj jejich povědomí o právním prostředí v České republice.
V souladu s touto ideou připravuje Komora právní odpovědnosti e-learningová školení, webináře a video-přednášky z různých
oblastí práva, která vzdělávají a informují děti, mladistvé, ale i dospělé expaty o aktuálních právních problémech České republiky a
připravují je tak na případný návrat a začlenění se do právního systému České republiky.

ETIKA A ETIKETA S LADISLAVEM ŠPAČKEM
Cílem Komory právní odpovědnosti je dbát o rozvoj právního vědomí ve společnosti. Nicméně i Komora právní odpovědnosti si je
vědoma, že tohoto cíle nelze dosáhnout bez podpory rozvoje etického a slušného chování. Za tímto účelem připravila ve spolupráci s
předním odborníkem na problematiku etiky a etikety Ladislavem Špačkem soubor školení zaměřených na problematiku byznys etikety,
která pomáhají rozvíjet manažerské dovednosti v nejrůznějších situacích, které s sebou byznys a podnikání přináší.
Kontaktní údaje
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