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Milé kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vás opět pozvat na jednání Pracovněprávní sekce – odborné diskusní setkání, 
které se bude konat dne 3. 11. 2020 od 15:00 do 18:30 hodin (obvykle neformálně pokračuje 
podstatně déle).  

 
Spojíme se opět DISTANČNĚ prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v úterý 3. 11. 2020 
mezi 15:00 a 18:30 (je to náš obvyklý čas, myslím ale, že distanční setkání bude kratší).   
 
Přepokládaná témata: 

1. Okénko z judikatury – moderace Marie Janšová   
  

2. Sdílení našich aktuálních zkušeností s COVID (např.  zkušenosti účastníků, jak u svých 
zaměstnavatelů řeší v praxi nachlazení/karantény – typické situace - čeká se na výsledek 
testu nebo se nelze dovolat na hygienu/lékaři, tj. zaměstnavatel neví, v jakém je 
zaměstnanec právním režimu; posílání „domů“ zaměstnanců, kteří jsou zjevně nemocní, 
ale dožadují se možnosti pracovat a odmítají navštívit lékaře; jak zaměstnanci vnímají 
z pohledu GDPR pokud jsou pozitivní a komunikuje se to ostatním na pracovišti atd.) – 
moderace Tereza Erenyi 
  

3. Diskuse nad posledním seminářem k zákoníku práce od Petra Hůrky (výborně 
odpřednášeno, děkujeme) - již při semináři se, myslím, tímto směrem rozběhla pěkná 
diskuse k § 338 ZP; sdílení názorů  účastníků nad přípravou implementace jednotlivých 
zajímavých institutů novely z pohledu vaší praxe. Velmi aktuální je technologické 
nastavování výpočtu dovolených v IT systémech. 

a. Převáděná dovolená z roku 2020 
b. Zobrazování „nároku“ na „mzdové pásce“ a zaměstnaneckých portálech  
c. Zvolené varianty výpočtů při změně rozvržení směn nebo změně rozsahu úvazku 

- moderace Antonín Havlík a Jitka Hlaváčková 
 

4. Sdílení názorů účastníků na problematikou rovného odměňování – diskuse „rozvířena“ 
aktuálním judikátem a iniciativami ombudsmana; diskuse (diskuse nad podněty z Czela). 
- moderace Tomáš Procházka  
 

5. Další témata navržená účastníky jednání 
 

  --------------------------------------------------- 
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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 26. 10. 2020 na antonin.havlik@generaliceska.cz; (původní adresa také funguje 
ahavlik@cpoj.cz) nebo na info@uppcr.cz (rovněž katerina.jiroutova@pre.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 

 

 
 

 


