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Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, pořádá ve spolupráci s Unií 

podnikových právníků kurz 
 

Pracovní právo v podnikové praxi 
 

Kurz pojímá otázky pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 
z pohledu podnikové praxe. Rozebrány budou otázky nástupu do zaměstnání, pracovních 
podmínek, řízení zaměstnanců, stejně jako rozvazování pracovního poměru. Pozornost bude 
zaměřena rovněž na  oblast  kontrolní činnosti inspektorátu práce prováděnou u 
zaměstnavatele a na přínos kolektivního vyjednávání na úrovni podniku. Kurz bude 
realizován formou interaktivního workshopu s řešením modelových situací, nástinem obsahu 
písemností a s ohledem  na aktuální představy účastníků. Kurz je pořádán za součinnosti 
s Unií podnikových právníků ČR, přičemž je určen rovněž všem osobám aplikujícím pracovní 
právo na podnikové úrovni.  
Garant kurzu: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 
Garantující  pracoviště: katedra pracovního práva a PSZ, součinnost  Unie podnikových 
právníků  
Rozsah kurzu: 10 bloků v délce 180 min.  
březen – červen 2015, 1x za 14 dní, středa 14 -17h 
Výstup z kurzu: písemná zkouška (dle počtu účastníků ke zvážení ústní obhajoba), osvědčení 
Cena: 23 000,- Kč (členové Unie podnikových právníků 15% sleva) 
Seznam přednášek: 

1. Vymezení povinností zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům -  doc. JUDr. Petr Hůrka, 

Ph.D PF UK Praha  

(základní zásady pracovního práva, vztah k občanskému zákoníku, odchylování se od zákona, 

základní povinnosti a postavení zaměstnavatele a zaměstnance, řízení zaměstnanců ve firmě, 

švarcsystém)   4.3.2015 

 

2. Vznik pracovního poměru, uzavírání pracovní smlouvy, včetně jejího obsahu - doc. JUDr. Petr 

Hůrka, Ph.D PF UK Praha, JUDr. Antonín Havlík,  Česká pojišťovna, podnikový právník, Unie 

podnikových právníků   

(proces výběru a přijímání zaměstnanců, právní jednání, jeho vady a následky, náležitosti 

pracovní smlouvy, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba, konkurenční doložka) 

18.3.2015 

 

3. Pracovní doba, doba odpočinku a překážky v práci - doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D, PF UK Praha 

(délka a rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba a konto pracovní doby, přestávka a 

doby odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost, důvody nepřítomnosti zaměstnanců, 

poskytování pracovního volna a náhrady mzdy, mateřská a rodičovská dovolená, zástupy 

nepřítomných zaměstnanců) 

1.4.2015 

 



4. Dovolená, odměňování a firemní benefity - JUDr. Nataša Randlová, advokát, specialistka na 

pracovní právo 

(délka, výpočet a poskytování dovolené, pravidla pro čerpání dovolené, mzda zaměstnance a 

její motivační složky, srážky ze mzdy a započtení, příplatky, poskytování benefitů ve vazbě na 

rovné zacházení a zákaz diskriminace) 

15.4.2015 

 

5. Skončení pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele – JUDr. Nataša 

Randlová, specialistka na pracovní právo 

(postup zaměstnavatele při rozvazování pracovních poměrů, způsoby skončení, zákaz 

výpovědi, prodlužování výpovědní doby, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru, 

nicotnost, povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru) 

29.4.2015 

6. Kontrolní činnost inspektorátu práce u zaměstnavatele - Mgr. Jaroslav Stádník, vedoucí 

inspektor Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu 

(průběh kontrolní činnosti u zaměstnavatele, práva a povinnosti zúčastněných, ukládání 

sankcí a jejich výše, obrana zaměstnavatele před uložením sankce) 

13.5.2015 

7. Náhrada škody. Flexibilní formy zaměstnání a jejich přínos pro zaměstnavatele - doc. JUDr. 

Petr Hůrka, Ph.D PF UK Praha 

(povinnost zaměstnavatele a zaměstnance k náhradě škody, předpoklady, způsob, druhy a 

výše náhrady, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce na zavolanou, sdílení 

pracovního místa, moderní formy zaměstnávání osob) 

27.5.2015 

8. Kolektivní vyjednávání na úrovni podniku. Pracovnělékařské služby - JUDr. Bořivoj Šubrt, 

předseda Asociace pro kolektivní vyjednávání a pracovní právo 

(sociální dialog, komunikace mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem, vzájemná práva 

a povinnosti, uzavírání kolektivní smlouvy a její obsah, spoluúčast odborové organizace na 

řízení podniku, kolektivní spory, lékařské prohlídky, zdravotní nezpůsobilost, povinnosti 

zaměstnavatele a sankce) 

10.6.2015 

9. Podnikový právník a řízení před soudem – JUDr. Dana Smitková, místopředsedkyně soudu pro 

Prahu 4, na civilním úseku 

 (podmínky řízení, náležitosti žaloby, vady žaloby a jejich odstranění, postavení účastníků 

řízení -  svědka, znalce, splnění povinnosti tvrzení a důkazní, poučovací povinnost soudu dle    

§ 118a) o.s.ř., přípravné jednání dle § 114c) o.s.ř., koncentrace řízení před soudem, průběh 

jednání před soudem, důkazní řízení,  jednotlivé formy rozhodnutí, průběžná procesní 

rozhodnutí, rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozsudek mezitímní a částečný, 

podání odvolání, splnění povinností k odvolacímu řízení, nejčastější chyby v řízení před 

soudem a jak se jim vyvarovat, jak se bránit  průtahům v řízení před soudem z hlediska 

občanského soudního řádu a zák.č.  6/2002 Sb. o soudech  a soudcích) 

24.6.2015 

10. písemná zkouška – doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D,  PF UK Praha 

(písemný test – multiple choice) 

24.6.2015 od 17h 

 
 
 


