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Pozvánka na užitečný seminář v Uh. Hradišti:  

Komplexní průvodce zákoníkem práce 2017 

 a pracovněprávní aktuality 
Cílem semináře je poskytnout aktuální a ucelené informace pro správný výkon v praxi. Zákoník práce a 

ostatní předpisy pracovního práva jsou klíčové, rozsáhlé a stále prochází dílčími změnami, jak v oblasti 

legislativní tvorby, tak při judikatorním dotváření. V praxi také přetrvává řada mýtů přežitých zvyklostí, 

neznalosti, nepochopení nebo nesprávných výkladů, jež jsou zdrojem chyb, problémů a postihů!   

Termín: 26.9. 2017 v 9,00 hod. (prezence od 8.30 hod.) 

Místo: Centrum celoživotního vzdělávání, místnost č. 303  Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště  

 (bývalá kasárna vedle Kauflandu - hnědá budova; bezplatné parkování je možné před budovou;  

plánek místa konání viz web ARR) 

Cena:  1500,- Kč  /osobu      Členové organizace ARR 1000,- Kč /os. 

Úhrada: Bankovním převodem na účet Fio banky 2500730762/2010. Variabilní symbol: 14062017     

(případně platbou v hotovosti při prezenci)                                         Nejsme plátci DPH!

Lektoři: JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka  
JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát  

Oba jsou členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autoři 
pracovněprávních článků. Působí jako samostatní, trvale spolupracující advokáti s generální praxí v Brně a 
účastní se na řadě pracovněprávních sporů. Oba jsou spoluautoři pracovněprávních vzorů v právním systému 
ASPI – Wolters Kluwer, a.s., jenž je určen pro právníky a advokáty. 

Více o lektorech na webu www.pracovni-pravo.cz či www.brno-advokatnikancelar.cz 

Program:  Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou v zákoníku práce - výhody a nevýhody pro 
zaměstnance a zaměstnavatele. Nejčastější chyby v praxi a jak jim předejít. Jak se zástupy? 

 Zkušební doba komplexně - k čemu slouží, její limity a jak ji správně sjednat? Komplexní rozbor 
pracovní smlouvy se zaměřením na praxi, vč. uplatnění prac. smluv u statutárních orgánů. 

 Přesčasy, práce s nimi a jejich nařizování   - kdy jde skutečně o práci přesčas? Jak správně 
evidovat přesčasy a jak se vyhnout sankcím od inspektorátu práce? Odměňování práce přesčas, 
nařízená a dohodnutá práce přesčas. 

 Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, zajímavá soudní rozhodnutí. 
Upozornění na nejčastější chyby zaměstnanců i zaměstnavatelů, které vedou k mnohaletým 
soudním sporům a rady, jak jim předcházet. Kterým zaměstnancům náleží odstupné a kdy je 
zaměstnanec povinen jej vrátit? Vazba skončení pracovního poměru na podporu 
v nezaměstnanosti podle zákona o nezaměstnanosti. Organizační změny, nadbytečnost 
zaměstnanců, problematika lékařských posudků a výpovědí s nimi spojených – jak předejít 
soudním sporům? Zaměření na vytýkací dopisy, jejich doručování apod. Porušování „pracovní 
kázně“ a neomluvená absence v zaměstnání. 

 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zákoníku práce. Včetně účinné 
novelizace! Zaměstnávání „brigádníků“. 

 Dovolená z pohledu teorie a praxe. Jednotlivé typy dovolené, čerpání dovolené, převádění 
dovolené a možnosti jejího proplacení, čemu se v praxi vyvarovat. 

 Přestávky v práci – komu náleží přestávka v práci na jídlo a oddech, komu tzv. přiměřená doba 
na jídlo a oddech? Započítávání a nezapočítávání do pracovní doby, poskytování přestávek, 
přestávky v práci u pružného rozvržení pracovní doby, chyby v poskytování přestávek v praxi.  

 Pracovní doba – co je pracovní doba? Co se do ní započítává a co nikoli? Časté chyby v praxi 
ohledně započítávání do pracovní doby, evidence pracovní doby. Možnost nařízení práce či 
sjednání práce na víkendy a svátky. Držení pracovní pohotovosti, nejčastější chyby v odměňování 
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pracovní pohotovosti, jak správně upravit držení pracovní pohotovosti.   
 Nástup po mateřské a rodičovské dovolené – na co má zaměstnanec nárok? Sjednávání 

„záskoků“. 
 Náhrada škody – komplexní průvodce náhradou škody způsobenou zaměstnancem a 

zaměstnavatelem 

Schvalovaná novelizace 2017/2018 - klíčové změny v komparací dosavadní právní úpravy:  
 Vedoucí zaměstnanec a vrcholový řídící zaměstnanec – nový institut v zákoníku práce, 

seznámení se se základní právní úpravou 
 Výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby – přehled 

nejdůležitějších změn v oblasti převádění na jinou práci a následky odmítnutí výkonu jiné práce 
 Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – změny v právní úpravě 
 Pracovní doba – současný stav a dále novinky v úpravě práv a povinností zaměstnance a 

zaměstnavatele, pružné rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovost 
 Minimální a zaručená mzda 
 Základní přehled a změny v právní úpravě dovolené 
 Právní úprava práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele (teleworking, práce z domova) 
 Změny v doručování podle zákoníku práce 
 Rozhodování pracovněprávních sporů 

Organizační 
pokyny: Přihlásit se lze písemně, mailem nebo telefonicky. 

Na základě přihlášky a úhrady poplatku bankovním převodem na účet organizace, Vám 
bude vystavena faktura (zaslána mailem, případně bude předána při prezenci na semináři). 

V ceně semináře je občerstvení a prezentační materiály. 

Bližší informace získáte na webu organizace: www.alianceprorozvoj.cz  

nebo Vám je poskytne organizační garant - kontakt viz zápatí pozvánky. 
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Závazná přihláška na seminář v Uh. Hradišti – dne 26.9.2017 

„Komplexní průvodce zákoníkem práce 2017 a pracovněprávní akturality“     

Jméno/-a účastníka/ů:  

 

 

Firma / organizace (vč. adresy): 

IČO:  Tel:  e-mail:  

Platba účast. poplatku:    převodem  z našeho účtu:               ……..                …       v hotovosti   (zaškrtněte)      

Pozn.: 

Datum:   

 
Podpis:  

 

Přihlášku zasílejte (nahlašte) na adresu (kontakt) organizace: 

 


