UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY o. s.
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář – diskusní fórum na aktuální téma

Vztah zaměstnanec - zaměstnavatel v současné ekonomické
situaci, nejen z pohledu pracovního práva
Pokusíme se společně odpovědět zejména na tyto otázky:
Vede propouštění k úsporám? Jak postupovat, kdyţ uţ není zbytí?
Datum a místo konání:
Čtvrtek 19. února 2009,
přednáškový sál Praţské energetiky, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 (budova B)
Časový a odborný program:
8:30 – 9:00 Prezence účastníků
9:00 – 15:00 Úvodní slova – referáty, koreferáty, diskuse
VYUŢÍVÁME „JEMNĚJŠÍ“ MOŢNOSTI, NEŢ JE HROMADNÉ
PROPOUŠTĚNÍ ?
Práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s náhradou mzdy v době pracovní
neschopnosti
Změny v oblasti odměňování a benefitů ze strany zaměstnavatele - podle toho, jak jsou
sjednány/stanoveny (výměr, smlouva, vnitřní předpis, kolektivní smlouva)
Přehled možností snížení počtu zaměstnanců (neprodloužení smluv na dobu určitou, agenturní
zaměstnanci, výpověď)
Pracovní doba – změna jejího rozvržení (rovnoměrné, nerovnoměrné, konto pracovní doby,
kratší pracovní doba)
Tzv. částečná nezaměstnanost
Informace a projednání se zaměstnanci
Výběr zaměstnanců v případě propouštění
BLOK

A

BLOK B HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ – PRÁVNÍ ÚPRAVA A PRAKTICKÉ
ZKUŠENOSTI
Hromadné propouštění - právní úprava
Hromadné propouštění jako řízený proces - praktické zkušenosti
BLOK C NA CO SI DÁT POZOR, JAK SE VYHNOUT CHYBÁM
Jak předejít dalším škodám v hospodářství podnikatelského subjektu
Jak zajistit precizní a bezvadný postup procesu hromadného propouštění.
D PRAVOMOCE ODBOROVÉ ORGANIZACE A SPOLUPRÁCE
ZAMĚSTNAVATELE S NÍ
Aktuální vývoj (německé odbory k plánům hromadného propouštění, české odbory a krize,
analýza diametrálně rozdílných stanovisek
Úkoly a pravomoci odborů při hromadném propouštění
Vztahy zaměstnavatele k odborům (příklad PLUS, důvody pro konflikt, možností zamezení
konfliktu (záměr odborů a zaměstnavatele, kolektivní smlouva, příklady (nerovnoměrně
rozvržená pracovní doba)
BLOK

Moderují:
JUDr. Alois Dvořák, místopředseda UPP ČR, vedoucí právní sekce ČESKÁ RAFINÉRSKÁ,
a.s., spoluautor projektu
JUDr. Antonín Havlík, člen Rady UPP ČR, právník Česká pojišťovna, a.s., vedoucí
Pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků ČR, člen Asociace pro kolektivní
vyjednávání a pracovněprávní vztahy, lídr diskusního fóra Pracovní právo
Úvodní slova, referáty, koreferáty k jednotlivým tématům:
Mgr. Radek Dyntar, vedoucí oddělení Poradenství v oblasti lidských zdrojů společnosti
Ernst&Young Česká republika.
JUDr. Jaroslav Jakubka, Ministerstvo práce a sociální věcí ČR, oddělení pracovněprávní
legislativy
JUDr. Oldřiška Luňáčková, advokátka s dlouholetou praxí podnikové právničky
Ing. Oldřich Malý, ředitel Úřadu práce v Mostě
Mgr. Milan Polák, advokát - partner Weinhold Legal, v.o.s.
Mgr. Tomáš Procházka, právník, DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Servus LL.M., advokát, partner DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář
JUDr. Eva Svobodová, PhD, advokátní koncipientka Weinhold Legal, v.o.s.,
externí spolupracovnice katedry pracovního práva na PF UK
Dr. Wolfgang Weiß, právník AGROFERT HOLDING, a.s., člen UPP ČR, ARČR,
spoluautor projektu
Změna programu vyhrazena.
Přihlášky, dotazy:
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 15. 2. 2009, a to na emailovou adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel.
č. 267053727, mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR
o.s., Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 ( na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).

Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete
posílat Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz . Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si
připravujeme pro sebe.
Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:
Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7, 19 – výstupní stanice Kubánské
náměstí. Z Hlavního nádraží tramvají č. 19 - výstupní stanice Kubánské náměstí, tramvají č.
26 – výstup Na Hroudě. Odtud pěšky přímo ul. Na Hroudě nebo Na Stezce směrem ke
sportovnímu areálu Slavia. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22 a 24 – výstup
Kubánské náměstí.
Účastnický poplatek za seminář bude fakturován po skončení akce:
Pro členy UPP ČR 990,- Kč bez DPH
Pro nečleny UPP ČR 1.390,- Kč bez DPH
Nabízíme následující mnoţstevní slevy na vloţném:
2 účastníci z jedné společnosti: sleva 5%
3 – 5 účastníků z jedné společnosti: sleva 15%
Více neţ 5 účastníků z jedné společnosti: sleva 20%
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci
Vašemu požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro
organizátora, vysílající organizaci i účastníka.
Organizační zajištění semináře:
Unie podnikových právníků ČR o.s.
Občanské sdružení registrované u MV pod č.j. VSP/1-1807/90-R
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496
www.uppcr.cz

JUDr. Marie Brejchová LL.M.
předsedkyně UPP ČR

JUDr. Alois Dvořák
místopředseda UPP ČR

