POZVÁNKA
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY
ve spolupráci

S MPO ČR, MPSV ČR, MV ČR, TREXIMA, SPOL. S R.O.
vás srdečně zvou na diskuzní fórum

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
19. listopadu 2019, 10:30 – 14:00 hodin
sídlo regionálního zastoupení SP ČR, Kozí 26/4, Brno
Dlouhodobý nedostatek pracovní síly na českém trhu práce stále tíží většinu zaměstnavatelů. Ve spolupráci
s příslušnými rezorty Vám chceme představit možnosti získání pracovní síly ze zahraničí po aktuální zásadní
novelizaci zákona o pobytu cizinců.
SP ČR se této oblasti dlouhodobě angažuje, a proto by Vám rád zprostředkoval předání podrobných informací
o těchto podmínkách.
Zároveň bychom Vás chtěli seznámit se závěry analytické studie, která se zabývala dopady zaměstnávání
cizinců na českou ekonomiku. Pozornost bude věnována postavení cizinců na českém trhu práce i důvodům,
které vedou zaměstnavatele k najímání cizinců. Nedílnou součástí prezentace bude i představení příkladů
dobré praxe ze zahraničí a dalších námětů, které by mohly být inspirací i v České republice.
RÁMCOVÝ PROGRAM
10:00 – 10:30 Registrace
10:30 – 11:00 Novela zákona o pobytu cizinců
11:00 – 11:45 Programy ekonomické migrace
11:45 – 12:15 přestávka
12:15 – 12:45 Zahraniční zaměstnanost
12:45 – 13:15 Praktické aspekty žádostí o zaměstnanecké karty
13:15 – 14:00 Postavení cizinců v ČR (analytická studie)
14:00
Různé

§ 320a – činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů
a zaměstnanců v roce 2019 – aktuální témata z oblasti pracovněprávních vztahů na evropské úrovni (připravovaná nová směrnice o transparentních
a předvídatelných pracovních podmínkách) na národní úrovni (konta pracovní doby), zaměstnávání cizinců, fungování energetických trhů, podpora exportu.

Vystupující:
Mgr. Lukáš Prokeš – zástupce náměstka ministra a ředitel odboru evropského a mezinárodního práva (MPO)
Mgr. Anna Dumont – vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti (MPSV)
Mgr. Andrea Celá – vedoucí oddělení metodiky odboru azylové a migrační politiky (MV)
Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D. - manažer statistiky (TREXIMA)
Mgr. Marcel Navrátil – senior konzultant trhu práce (TREXIMA)

V případě, že se budete chtít této akce zúčastnit, prosím o přihlášení na email: thejlova@spcr.cz nejpozději
do 13. 11. 2019.

Tato akce je ZDARMA.
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