
  

Pozvánka na seminář: 
Pracovní kázeň a neuspokojivé výsledky 
 

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland Dvořák Hager  
a společnost MAZARS Vás srdečně zvou na odborný seminář. Tentokrát na 
téma Pracovní kázeň a neuspokojivé výsledky 
 

Datum 25. června 2019 | 9:00 – 13:00 

Místo The Grand Mark Prague, Hybernská 12, Praha 1 

Komu  
je seminář určen 

Personální a HR ředitelé, interní právníci a všichni, kdo ve společnosti 
odpovídají za řízení lidských zdrojů 

Jak na 
problematického 
zaměstnance 

 

• Každý jsme se s ním setkali – zaměstnanec, který nedokáže dosáhnout 
stanovených cílů, nebo si dokonce myslí, že pro něj pravidla neplatí. 

• Co můžete udělat předem, aby Vás takový kolega stál co nejméně 
nervů? 

• A jak se s ním vypořádat, když už dojde na propuštění? 

• Kolik knedlíků musí podle Nejvyššího soudu zaměstnanec ukrást, 
abyste ho mohli okamžitě propustit? 

• A kolik musí mít promile alkoholu? 

• Můžete chtít po zaměstnanci znalost cizího jazyka, Vašich produktů 
nebo práce v určitém programu? A můžete si jeho znalosti otestovat? 

• Může zaměstnanec odmítnout splnit pracovní pokyn? A co když si 
myslí, že je pokyn protiprávní? 



• Může zaměstnanec za kritiku firmy přijít o místo? 

• A co když někdo nazve šéfa „gaunerem a tunelářem“? Nebo je horší 
označení „anální alpinista a nohsled“? Jak k tomu přistoupil Ústavní 
soud? 

• Může mít působení problematického zaměstnance nějaké dopady v 
daňové oblasti? 

• To vše jednoduše, přehledně a ilustrované na skutečných (a někdy 
veselých) příkladech z praxe. 

• Tradičně zařadíme i blok aktualit, judikátů a perliček z praxe. 

Přednášející Veronika Odrobinová a Tomáš Procházka  
(partneři, Eversheds Sutherland Dvořák Hager)  

Gabriela Ivanco (manažerka daňového poradenství, Mazars) 

Program 8:30 – 9:00 Registrace účastníků 

 9:00 – 10:30 Jak na problematického zaměstnance? 

Tomáš Procházka 

 10:30 – 10:45 Coffee Break 

 10:45 – 11:45 Interakce s problematickým zaměstnancem  
a daně 

Gabriela Ivanco 

 11:45 – 12:30 Aktuality a perličky z praxe 

Veronika Odrobinová 

 12:30 – 13:00 Diskuze 

Registrace Prosíme, registrujte se na emailu:  
michaela.rutova@eversheds-sutherland.cz 

Cena semináře 900,- Kč + DPH / osoba 

Kontakt Michaela Růtová 
+420 255 706 500, michaela.rutova@eversheds-sutherland.cz 

www.eversheds-sutherland.cz 
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