Pozvánka na pětidenní vzdělávací cyklus
Klubu personalistů, o. p. s.

Zákoník práce se všemi soudci pracovněprávního
senátu Nejvyššího soudu ČR
Místo:

jižní Morava – Mikulov, hotel Eliška

Datum:

13. až 17. duben 2015

K čemu jsou Vám různá školení v pracovněprávní oblasti, když jediné rozhodující slovo má
pracovněprávní senát Nejvyššího soudu ČR?
Víte, že judikáty Nejvyššího soudu ČR jsou v oblasti pracovního práva významnou pomůckou
a návodem pro správnou interpretaci a následně též aplikaci zákonných pravidel obsažených
v zákoníku práce v praxi pracovněprávních vztahů.
Víte, že některé instituty zákona o státní službě (plat, náhrada škody, překážky ve službě) se
budou řídit i nadále pouze zákoníkem práce?
Víte, že ukončení pracovního poměru dohodou není nenapadnutelným způsobem ukončení
pracovního poměru? Prokáže-li totiž zaměstnanec, že uzavřel dohodu o ukončení pracovního
poměru v důsledku nepřiměřeného nátlaku, diskriminace, či šikany za strany zaměstnavatele,
bude se moci domáhat rovněž náhrady škody, která mu tím vznikla (judikát Nejvyššího soudu ČR
spisová značka 21 Cdo 2204/2011 ze dne 9. 10. 2012).
Víte, že odmítnutí pokynu zaměstnavatele odůvodní okamžité zrušení pracovního poměru
(judikát Nejvyššího soudu ČR spisová značka 21 Cdo 1271/2013 ze dne 18. 3. 2014 ve sporu
kuchaře, který odmítl vařit jídla podle jídelního lístku změněného zaměstnavatelem)?
Víte, že v případě organizační změny si musíte dávat pozor na datum její účinnosti (judikát
Nejvyššího soudu ČR spisová značka 21 Cdo 790/2013 ze dne 11. 3. 2014)?
Víte, že důvodem pro odvolání z funkce ředitele školské právnické osoby zřizované
ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího
organizační složky státu je podle ustanovení § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona „závažné
porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo
zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce, zřizovatelem nebo jinými kontrolními
orgány“?
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Hlavními lektory cyklu jsou:
JUDr. Ljubomír Drápal, předseda nebo člen pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR dle
Rozvrhu práce,
JUDr. Zdeněk Novotný, předseda nebo člen pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR dle
Rozvrhu práce,
JUDr. Mojmír Putna, zástupce předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia a předseda
nebo člen pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR dle Rozvrhu práce,
JUDr. Jiří Doležílek, předseda nebo člen pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR dle
Rozvrhu práce.

Mgr. Kristina Chrástková, přední odbornice na oblast pracovněprávních vztahů, Vám bude po
celou dobu odborného programu k dispozici a pomůže Vám orientovat se v problematice
a v aplikaci získaných informací do praxe.

Obsah týdenního cyklu:
• pracovněprávní vztahy
• právní skutečnosti a závazky v pracovněprávních vztazích
• vznik pracovního poměru
• pracovní smlouva
• jmenování
• agenturní zaměstnávání
• změny pracovního poměru
• převedení
• předložení
• dočasné přidělení
• pracovní cesta
• odstupné při skončení pracovního poměru
• diskriminace
• rozvázání pracovního poměru výpovědí
• rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením
• rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době
• zákazy výpovědi
• hromadné propouštění
• nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
• potvrzení o zaměstnání a pracovní posudky
• osobní spisy
• bezdůvodné obohacení v pracovněprávních vztazích
• promlčení
• prekluze
• náhrada škody v pracovněprávních vztazích
• průměrný výdělek
• řízení před soudem ve věcech pracovněprávních
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Nabízený vzdělávací cyklus přináší naprosto jedinečnou příležitost vyslechnout si výklad
o zákoníku práce – I. část – od všech soudců pracovněprávního senátu.
Zákoník práce bude vyložen ve všech jeho aspektech, od místo pracovního práva v právním řádu,
metod, funkce a základních zásad pracovního práva, státní politiky zaměstnanosti přes
pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, pracovní smlouva až po skončení pracovního poměru,
výpověď a výpovědní důvody, okamžité zrušení pracovního poměru a práva související se
skončením pracovního poměru.
Obsah vzdělávacího cyklu koresponduje se sylabem vyučovaným na právnických fakultách
a zahrnuje rovněž „simulaci“ soudního řízení.
V pondělí 13. dubna 2015 a v úterý 14. dubna 2015 vždy od 15.30 do 17.30 budou probíhat
individuální konzultace s Mgr. Kristinou Chrástkovou.
Vaše témata ke konzultaci zasílejte, prosím, do středy 8. dubna 2015. Následně budete
informováni, v které době Vaše konzultace proběhne.

Cena pětidenního vzdělávacího cyklu: 14 990 Kč bez DPH / 18 138 s DPH (uvedená cena
zahrnuje účast na odborném programu, 5× oběd a 2× coffeebreak/den, certifikáty o ukončení
jednotlivých odborných částí za jednotlivé dny nebo o absolvování celého cyklu).
Pozn.: Večeři a ubytování si každý účastník hradí sám.
Můžete se zúčastnit celého pětidenního cyklu, anebo je možné, aby se z jednotlivého úřadu či
instituce, která bude týdenní vzdělávací cyklus hradit, zúčastnil každý den jednotlivý úředník či
zaměstnanec.
Závazná přihláška na vzdělávací cyklus je přílohou tohoto mailu. Po vyplnění ji, prosím, zašlete
na e˗mail: zticha@klub-personalistu.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
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