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Milé kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vás opět pozvat na zasedání Pracovněprávní sekce – odborné diskusní setkání, 
které se bude konat dne 26. 5. 2020 od 15:00 do 18:30 hodin (obvykle neformálně pokračuje 
podstatně déle).  

 
Spojíme se tentokráte DISTANČNĚ prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v úterý 26. 5. 
2020 mezi 15:00 a 18:30 (je to náš obvyklý čas, myslím ale, že distanční setkání bude 
kratší).   
 
Přepokládaná témata: 

1. Dostupné informace o legislativním vývoji v pracovním právu – aktuální i na 
nadcházející období (a předpoklady k němu na úrovni jednání svazů); pokud se budou 
moci zúčastnit i kolegové z legislativy, nepochybně nám pomohou – moderace Jitka 
Hlaváčková  

a. Možnosti uplatnění náhrady škody vůči státu – úskalí ocenění, uplatnění atd. – 
moderuje Tomáš Procházka  

b. Možnost ještě uplatnit požadavky z programu Antivirus za květen 2020 a první 
zkušenosti s požadavky na náhradu škody, promlčení/prekluze – moderuje 
Michal Peškar  

c. Zhodnocení pracovních aspektů aktuálního a předpokládaného tlaku na úspory.  
 

2. Zkušenost s návratem na pracoviště za vysokých bezpečnostních opatření – posouzení 
pracovněprávních aspektů; výměna zkušeností mezi účastníky od zaměstnavatelů 
různých typů („standard na trhu“) - moderace Antonín Havlík 
 

3. Zhodnocení dříve diskutovaných témat pod zorným úhlem aktuální zkušenosti – 
elektronizace agend, elektronický podpis, home office – všichni zúčastnění - moderace 
Antonín Havlík  
 

4. V případě zájmu účastníků ještě zhodnocení praxe na podnicích v době „corona krize“, 
aplikace různých typů překážek v práci – interpretační nejednoznačnosti (různé pohledy 
na „živel“, interní normy/jednání s odbory, ad překážka 209 ZP, důsledky karantény atd. 
není vyloučené/je pravděpodobné, že zkušenosti využijeme při další vlně nákazy na 
podzim. Moderace Antonín Havlík nebo jiný účastník. 
 

5. Další Vámi navržená témata … (např. zjištění, že při dodatečné vstupní prohlídce je 
zaměstnanec zdravotně nezpůsobilý apod.) 
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  --------------------------------------------------- 
Program může být měněn dle aktuální potřeby. Potřeba diskutovat konkrétní problém má 
přednost před předpokládaným programem (zašleme vám el. pozvánku). 
 

Prosím, kdo jste ještě neposlali informaci o zájmu o účast, zašlete ji, prosíme, s předstihem 
do 22. 5. 2020 na antonin.havlik@generaliceska.cz; (původní adresa také funguje 
ahavlik@cpoj.cz) nebo na info@uppcr.cz  

   
Prosím, uveďte laskavě zároveň telefonické spojení.  

Těšíme se na setkání s Vámi (byť zatím jen elektronické )  

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka Unie podnikových právníků ČR z. s. 

za Pracovněprávní sekci  
JUDr. Antonín Havlík, Ph.D. a JUDr. Jitka Hlaváčková  
Kontakty:  
Antonín Havlík, antonin.havlik@generaliceska.cz; ahavlik@cpoj.cz, 731 493 395   
Jitka Hlaváčková, jhlavackova@spcr.cz, 731 411 175 

 

 
 

 


