
 

 

Klub personalistů, o.p.s., Klub personalistů není plátcem DPH 

Přístavní 24, Praha 7 Holešovice 170 00 

anenickova@klub-personalistu.cz, +420 721 57 57 35, www.klub-personalistu.cz 

Pozvánka na konferenci Personalistika  

a vzdělávání ve veřejné správě 2014 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

jménem Klubu personalistů, o. p. s. nám dovolte Vás pozvat na druhý ročník konference 

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě. Letošní program konference je výjimečný 

díky bohatému odbornému programu s účastí předních představitelů justice v ČR  

i dalších významných českých odborníků. Již nyní je potvrzena účast soudců Nejvyššího 

soudu České republiky, Nejvyššího správního soudu České republiky, a v současnosti je 

jednáno se zástupci Ústavního soudu České republiky.  

 

Nemálo významný je i doprovodný program. Účastníci se mohou těšit na slavnostní večerní 

raut ve Vile Tugendhat s prohlídkou, při němž bude, za přítomnosti pana Ing. Jiřího 

Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, předána cena Personalista veřejné správy 2013. Další 

večerní společenské setkání účastníků Konference proběhne 24.9.2014. O účasti na 

Konferenci a večerních akcích je jednáno s ministry příslušných ministerstev. 

Datum konání:  úterý 23. září 2014 od 9.00 – 17.00 hodin; 

   středa 24. září 2014 od 9.00 – 17.00 hodin; 

   čtvrtek 25. září 2014 od 9.00 – 13.00 hodin. 

Místo konání:  Magistrát města Brna,  

   Dominikánské náměstí 1, Brno 

 

Pořadatelem Konference je Klub personalistů, o. p. s. ve spolupráci s panem  

JUDr. Romanem Fialou, místopředsedou Nejvyššího soudu České republiky  

a panem Ing. Pavlem Loutockým, tajemníkem Magistrátu města Brna.  

Záštitu nad konferencí převzal pan Bc. Roman Onderka, MBA, primátor Statutárního města 

Brna, pan Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, pan JUDr. Martin Netolický, 

Ph.D., hejtman Pardubického kraje. O poskytnutí záštity je momentálně jednáno s panem  

Bc. Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje a panem Ing. Michalem Haškem, 

hejtmanem Jihomoravského kraje.  

Účastníci konference budou v první den konference uvítání zástupci pořadatelů a panem  

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje. 
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Témata Konference Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě 2014: 

 první praktické zkušenosti s aplikací NOZ  

 pracovní právo a pracovněprávní vztahy ve veřejné správě 

 problematika zveřejňování platů a odměn související se zákonem č. 106/1999 Sb.  

o svobodném přístupu k informacím dle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR 

 trestní odpovědnost úředních osob, kdo je úřední osobou ve sféře ÚSC a ministerstev 

a výběr z trestných činů dle judikatury Nejvyššího soudu ČR 

 vzdělávání ve veřejné správě  

 služební zákon a jeho účinky na státní správu 

 

Program konference 
 

ÚTERÝ 23. září 2014: 

 

JUDr. Antonín Draštík s JUDr. Stanislavem Rizmanem, soudci Nejvyššího soudu ČR na 

téma: Trestní odpovědnost úředních osob, kdo je úřední osobou ve sféře ÚSC a ministerstev  

a trestní postih úředních osob v judikatuře NS; 

 

JUDr. František Púry, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Vybrané majetkové  

a hospodářské trestné činy ve sféře veřejné správy dle judikatury NS;  

 

Mgr. Kristina Chrástková, AK Tschöpl & Partner na téma: Jmenování a odvolání 

vedoucího zaměstnance ve sféře veřejné správy; 

 

JUDr. Zdeněk Novotný, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: § 12 zákona o úřednících 

(důvody odvolání, nabídková povinnost, lhůta pro porušení a další.) dle judikatury NS;  

JUDr. Jiří Doležílek, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Rozvázání pracovního poměru 

dle § 52 písm. f) a dle § 52 písm. g) zákoníku práce; 

Mgr. Mgr. Jan Petrov, LL. M., bývalý ředitel Justiční akademie na téma: Vzdělávání 

soudců a státních zástupců v České republice. 

  

STŘEDA 24. září 2014: 

 

Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Právní aspekty stavby 

jako součásti pozemku v novém občanském zákoníku (vybrané otázky); 

 

JUDr. Eva Dobrovolná, asistentka soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného v novém občanském zákoníku; 
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Mgr. David Havlík, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Věcná břemena v novém 

občanském zákoníku; 

 

JUDr. Petr Šuk, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Správa obchodních korporací 

územněsprávními celky; 

 

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Odpovědnost za škodu v novém 

občanském zákoníku, v zákoně č. 82/1998 Sb. a v zákoně č. 13/1997 Sb.; 

 

Mgr. Michal Zitko, tajemník Magistrátu města Pardubice – Praktické dopady zveřejňování 

platů a odměn; 

 

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL. M., soudce Nejvyššího správního soudu ČR na téma: 
Problematika zveřejňování platů a odměn související se zákonem č. 106/1999 Sb.  

o svobodném přístupu k informacím. 

 

ČTVRTEK 25. září 2014:  

 

doc. Plk. JUDr. František Vavera, Ph.D, ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy 

Generálního ředitelství HZS ČR na téma: Služební zákon (státní zaměstnanci, příslušníci, 

vojáci, úředníci); 

 

JUDr. Zdeněk Des, soudce Nejvyššího soudu ČR na téma: Zajištění a utvrzení dluhů, 

Promlčení; 

 

JUDr. Kateřina Hornochová, soudkyně Nejvyššího soudu ČR na téma: Zásady 

soukromého práva – časová působnost občanského zákoníku, Neplatnost právního jednání. 

 

 

Doprovodný program konference 
 

Dovolte nám Vás pozvat na večerní raut spolu se soukromou prohlídkou Vily Tugendhat, dne 

23. září 2014 – kapacita omezena na 120 osob.  

Večerní program bude zahájen v 18.00 hodin slavnostním vyhlášením a předáním ceny vítězi 

soutěže Personalista veřejné správy pro rok 2013.  

 

Z důvodu omezené kapacity večerního rautu a soukromé prohlídky Vily Tugendhat, dne  

23. září 2014, bude účast potvrzena prvním 120 přihlášeným. V případě zájmu o prohlídku Vily 

Tugendhat, jsou zajištěné dodatečné prohlídky ve dnech 24. a 25. září 2014.  

 

Dne 24. září 2014 je připraveno večerní společenské setkání účastníků Konference. 
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Cenové podmínky 

Registrační poplatek: 5 990 Kč bez DPH 

Protože se jedná o vzdělávací akci akreditovanou podle zákona č. 312/2002 Sb.,  

o úřednících územních samosprávných celků, pořadatel u přihlášené osoby označené jako 

úředník USC, uzná osvobození od DPH podle § 57 odst. 2 z důvodu § 57 odst. 1 písm. d) zákona 

č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty. 

Registrační poplatek zahrnuje: 

 účast na odborném programu Konference v délce tří dnů 

 občerstvení v průběhu konference formou coffee breaků a rautových obědů 

 pro prvních 120 přihlášených raut a prohlídka Vily Tugendhat dne 23. září 2014 

 společenské setkání s večerním rautem dne 24. září 2014 

 osvědčení o účasti na Konferenci 

 Newsletter Klubu personalistů, o. p. s. vydaný k příležitosti konání Konference a další 

materiály Konference. 

 

Registrační poplatek nezahrnuje: náklady na ubytování účastníků - ubytování si každý 

účastník zajišťuje a hradí sám.  

Klub personalistů předjednal výhodné podmínky ubytování v hotelu Best Western Premier 

Hotel International Brno **** pod heslem: Konference Klubu personalistů, o. p. s.  

Upozornění: v době konání konference je přepokládaná přítomnost prezidenta České republiky 

ve městě Brně. Prezident by měl být s největší pravděpodobností ubytován v hotelu Best 

Western Premier Hotel International Brno, z toho důvodu doporučujeme zajištění ubytování 

v co nejkratším časovém horizontu.  

V současné době dokončujeme webové stránky Konference, kde bude možnost elektronického 

přihlašování. Do té doby prosím o vyplnění přiložené závazné přihlášky. 

Vaše dotazy zodpoví a další informace poskytne Ing. Alexandra Něničková, na tel. čísle: 

+420 721 575 735, popřípadě emailem na adrese: anenickova@klub-personalistu.cz.  
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