
ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ DLE STAVU LEGISLATIVY
A JUDIKATURY K 1. 6. 2016

EXKLUZIVNĚ v POSITIVE s advokátkou EVOU BERNADET
 
Účastníci získají ucelený přehled o tom, jak je možno platně a efektivně 
rozvázat pracovní poměry dle nejnovějších trendů české legislativy, 
dozví se např., že rozvázat pracovní poměr dohodou již soudy nepovažují 
za nejméně rizikový postup, a že je naopak vhodné rozvázat pracovní poměr 
kombinací dvou výpovědí či výpovědi a okamžitého zrušení pracovního 
poměru.
Tentokrát budeme pracovat mimořádně prakticky s konkrétními modely 
rozvázání pracovních poměrů tak, jak je uznávají české soudy a odborníci.
Konkrétní doporučení budou vycházet z aktuálního právního stavu 
a judikatury zejména Nejvyššího soudu ČR z roku 2015/2016.  

Seminář je vhodný pro: personalisty a podnikové právníky, vedení společností, členy statutárních 
orgánů a prokuristy.

Seminář povede: Mgr. Eva Bernadet, renomovaná advokátka a uznávaná odbornice 
v pracovněprávní oblasti.
Její semináře jsou velmi oblíbené, nejsou obecnou přednáškou, 
ale srozumitelným právním poradenstvím pro Vás. Eva Bernadet se ve své praxi 
dlouhodobě zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost.
Více na Bernadet.cz. 

Obsah: • Nový občanský zákoník – jak v praxi reálně ovlivňuje rozvázání pracovních 
poměrů?

• Jaké jsou doporučené modely rozvázání pracovních poměrů pro Vaši praxi?
• Jak bezrizikově bilaterálně rozvázat pracovní poměr?
• Nejefektivnější unilaterální skončení pracovních poměrů:

- Výpověď z organizačních důvodů (§52 c)
- Výpověď pro nesplňování požadavků pro řádný výkon práce (§52, f)
- Výpověď pro porušování povinností vyplývajících z právních předpisů (§52, g)
- Okamžité zrušení pracovního poměru (§55)

• Neplatná rozvázání pracovních poměrů – právo na soudní precedens

Termín: 7. 6. 2015 (úterý), od 9:00 - 13:00 hod.

Další termíny v roce 2016 
(vždy úterý od 9:00 do 
13:00 hod.):

• úterý 19. 7. 2016 - téma bude upřesněno dle aktuálního stavu legislativy
• úterý 6. 9. 2016 - téma bude upřesněno dle aktuálního stavu legislativy
• úterý 8. 11. 2016 - téma bude upřesněno dle aktuálního stavu legislativy

Přesný obsah seminářů bude upřesněn.  

Hodnocení účastníků 
uskutečněných seminářů: 

• Vynikající výkon lektora
• Seminář předčil má očekávání. Těším se na další
• Mám zájem o další semináře s paní Bernadet
• Celkově to hodnotím jako velice přínosné školení
• Oceňuji jasné defi nice, srozumitelný přednes

Místo konání: Praha, místo konání bude upřesněno v pozvánce pro účastníky

Cena: Účastnický poplatek činí 2 900 Kč bez DPH.
Registrace ZDE nebo na e-mailu otevreneprogramy@positive.cz.

Obchodní podmínky naleznete na Positive.cz v sekci 
Otevřené programy. 
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