
PROGRAM KONFERENCE 
 

8. odborná konference k pracovnímu právu  
13. června 2019 

TÉMA: Skončení pracovního poměru 
 
 

08:30 – 09:00 hodin  
registrace účastníků konference 
  
 
09:00 – 09:15 hodin 
zahájení konference, úvodní slovo 
 
 
09:15 – 09:30 hodin / I. BLOK 
doc. JUDr. Petr Hůrka, PhD., náměstek pro řízení sekce legislativy 
Aktuální stav přípravy novely zákoníku práce 

              

 
09:30 – 10:30 hodin / II. BLOK 
JUDr. Mojmír Putna 

   
 
Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména ke skončení pracovního poměru 

 Jednání za zaměstnavatele 
 Náležitosti rozvazovacího právního jednání 
 Předpoklady výpovědi z pracovního poměru 
 Lékařské posudky včera, dnes a zítra 
 Pracovní posudky 

 



 
10:30 – 10:45 hodin 
krátká přestávka 
 
10:45 – 12:00 hodin / III. BLOK 
JUDr. Bořivoj Šubrt 

   
 
Propouštění zaměstnanců pro neuspokojivé pracovní výsledky, porušení tzv. 
pracovní kázně, nebo porušení povinnosti dočasně práce neschopného 
zaměstnance 

 za jakých podmínek lze dát zaměstnanci výpověď pro neuspokojivé pracovní 
výsledky? 

 je vhodný název "vytýkací dopis"? 
 jaký je rozdíl proti porušení tzv. pracovní kázně? 
 překrývání těchto výpovědních důvodů 
 rozlišování stupňů intenzity tzv. porušení pracovní kázně 
 co je zvlášť hrubé porušení povinnosti dočasně práce neschopného 

zaměstnance, při které mu lze dát výpověď? 
 
 

12:00 – 12:30 hodin  
přestávka na oběd 
 
 
12:30 – 13:45 hodin  / IV. BLOK 
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.  

   
 
Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti se skončením pracovního 
poměru - doručování, odchylování se od zákona, délka a náklady soudních sporů 
atd. 

 pasti v oblasti délky a nákladů řízení ve sporech o neplatnost rozvázání 
pracovního poměru, 



 dohody o rozvázání pracovního poměru a dohody o narovnání – praktické 
problémy, 

 doba určitá a určovací žaloby podle § 39 odst. 5 zák. práce, 
 problémy v dání výpovědi ze zdravotních důvodů, 
 odvolání z funkce a odchylování od zákona, 
 pasti v oblasti doručování. 

 
 
13:45 – 14:00 hodin 
krátká přestávka 
 
 
14:00 – 15:15 hodin / V. BLOK 
Mgr. Aleš Kalvoda  

   
 
Poznatky orgánů inspekce práce, zejména ve věci porušení povinností 
zaměstnavatelů při skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 

 Skončení pracovního poměru jako důvod k podání podnětu ke kontrole. 
Motivace, očekávání a omyly podatelů podnětů. 

 Co inspekce práce v souvislosti se skončením pracovního poměru kontrolovat 
může a co nikoli.  

 Nejčastější pochybení zjišťovaná inspekcí práce v souvislosti se skončením 
pracovněprávního vztahu. 
 
 

15:15 – 15:30 hodin 
Ukončení konference 

 

Po ukončení konference najdete veškeré podkladové materiály a 
fotografie na webových stránkách konference 

www.kkpp.cz 

 

 

http://www.kkpp.cz/


Generální partner konference 

 

 

 
 
 
 
POŘÁDÁ 
Wolters Kluwer ČR a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů 
 

                                                        

 
ZAPIŠTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ 

TEMÍN NA DALŠÍ ROČNÍK 
11. ČERVNA 2020 

9. KKPP 

https://www.vema.cz/
https://www.praceamzda.cz/

