
Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního 
zabezpečení, z.s. 

a 
Ústav státu a práva Akademie věd, v.v.i. 

 
 

ve spolupráci  

s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy 
Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně 
Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni 

 
 

pořádají 
 
 

ve dnech 22. září až 24. září 2021 
 
 

vědeckou konferenci 
 
 

PRACOVNÍ PRÁVO 202I 
 

na téma 
 

SOCIÁLNÍ PRÁVO V DOBĚ (POST)COVIDOVÉ 
 
 
 
 
 
 

 
 

Místo konání: 
 
Zámecký hotel Liblice 
 
zařízení Akademie věd ČR 
Liblice 61 
277 32 Byšice 
 



PROGRAM KONFERENCE 
 

22. září 2021 
 
15.00 - 17.00   příjezd účastníků 
 
             18:00   slavnostní zahájení, večeře 
 
 
23. září 2021 
 
7.00  -  9.00     snídaně  
 
9.00  - 12.00    dopolední jednání   

 

 Sociální dialog v době KORONAVIRU  
předsedá:  prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.  

  Právnická fakulta UK  
 

Vstupní přednášky k danému tématu přednesou: 
 
Mgr. Dana Roučková 
MPSV, náměstkyně ministryně pro řízení sekce legislativy   
 
JUDr. Vít Samek 
Českomoravská konfederace odborových svazů, místopředseda 
 
JUDr. Eva Martinicová, LL.M. 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky, ředitelka zaměstnavatelské sekce  

 
10.20 - 10.50  přestávka na kávu 

 
10.50 - 12.00 panelová diskuse za účasti přednášejících s aktivním přispěním účastníků 

konference  
 

12.00 - 13.30  oběd 
 
13.30 - 15.00 Odpolední jednání  - I. blok  
 předsedá:  prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
 Právnická fakulta UK 
 
Vstupní přednášky na téma/přednesou: 

 
Sociální politika v době koronaviru: reflexe rozdílných dopadů na ženy a muže       
 Mgr. et Bc. Radan Šafařík 
Úřad vlády ČR, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů 

 
 



 Jako v kleci – situace osob v pobytových zařízeních sociálních služeb v době 
koronaviru 
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Právnická fakulta UK 

 
Sociální práva zvlášť zranitelných seniorů v době Covidu 
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 
Fakulta humanitních studií UK/ Ředitelka Gerontologického centra - Praha 8 

 

 
následuje  
panelová diskuse za účasti přednášejících s aktivním přispěním účastníků konference  
 
15.00 - 15.20 přestávka na kávu 
 
15.20 - 17.30 Odpolední jednání  - II. blok  
  

předsedá:  Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
  Právnická fakulta UK  

 
Vstupní přednášky na téma/ přednesou: 

 
Důvody a důsledky protiepidemických opatření na pracovnělékařské 
prohlídky v době pandemie Covid - 19 
Mgr. Matyáš Fošum  
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, oddělení hygieny práce a pracovního 
lékařství    
 
Aktuální otázky pracovnělékařských služeb a příprava novely 
vyhlášky č. 79/2013  Sb. 
JUDr. Bořivoj Šubrt 
AKV  
 
Pracovní právo a koronavirus v praxi korporace 
Mgr. Michal Jančuška 
ŠKODA AUTO a.s. 
 

Distanční práce v (post)kovidovém období  
Mgr. Bc. Lucie Kyselová 
MPSV, vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce 
 

 
následuje  
panelová diskuse za účasti přednášejících s aktivním přispěním účastníků konference  
 
19.00               společenský večer, hudba a grilování 
 
 
 
 



24. září 2021 
 
7.00 –  9.30     snídaně 
 
9.30 – 10.40 dopolední jednání – I. blok 

předsedá:  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  
  Právnická fakulta UK  
 
Vstupní přednášky na téma/přednesou: 

 
Význam sociálního dialogu při sociální ochraně zaměstnanců   
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. 
Právnická fakulta MU Brno 
 
Právní předpoklady (pro) působení odborové organizace u zaměstnavatele 
Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 
Právnická fakulta UK, Praha 

následuje 
panelová diskuse za účasti přednášejících s aktivním přispěním účastníků konference  

 
10.40 – 11.00 přestávka na kávu 
 
11.00 – 12.20 dopolední jednání – II. blok 

předsedá:  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  
  Právnická fakulta UK  
 

Nemoci z povolání - aktuální otázky: Covid 19, chronické onemocnění bederní 
páteře 
Mgr. Matyáš Fošum  
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, oddělení hygieny práce a pracovního 
lékařství    
 
Ohlédnutí za pracovněprávní judikaturou uplynulých dvou let   
Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.  
Nejvyšší soud ČR/ Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
 

 
následuje 
panelová diskuse za účasti přednášejících s aktivním přispěním účastníků konference  
 
12.20  zakončení konference 
 
12.30  oběd, odjezd účastníků 


