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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V PRAXI  
 

Zaměstnáváte cizince?  

Nebo byste cizince rádi zaměstnali, ale nevíte, jak na to?  

Víte, jaké podpůrné služby můžete využít a kdo všechno Vám může pomoci?  

A jsou Vám známy sankce za porušení pravidel? 

 

Seminář je zaměřený na nejaktuálnější otázky v oblasti zaměstnávání cizinců, které přinesla praxe. Pod 

vedením zkušených odborníků osvojíte či osvěžíte zákonné povinnosti související s tématem, seznámíte se s 

případy z právní praxe a v neposlední řadě pohovoříme o službách na podporu integrace cizinců do 

pracovního procesu, které lze využívat.  

 

Termín konání:  úterý 18. 2. 2020, od 9:00 do 13:30 

Místo konání:   Školicí středisko Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, Šumperk 

Přednášející:  Mgr. Ing. Tomáš Oborný, advokát (KLIMUS & PARTNERS s.r.o.) 

Mgr. Radek Havran, vedoucí Oddělení inspekce NLZ (Oblastní inspektorát práce) 

Bc. Věra Sedláčková, DiS., vedoucí centra (Centrum na podporu integrace cizinců - 

Olomoucký kraj) 

Andrea Pavlíková (Krajská hospodářská komora Olomouc) 

 

Cena semináře:          

1550 Kč bez DPH/osoba  - pro členy OHK Šumperk 

1750 Kč bez DPH/osoba  - pro ostatní účastníky 

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10 %  

(pro členy 1395 Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1575 Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné podobě. 
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TÉMATA SEMINÁŘE:  

 

1. Rozdělení cizinců podle právního řádu ČR 

2. Rozdíly v zaměstnávání občanů EU a třetích zemí z pohledu pracovního a cizineckého práva 

3. Problematika agenturní zaměstnávání 

4. Povolení k zaměstnání u občanů třetích zemí 

5. Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a vůči UP 

6. Postup podání žádosti - Program Kvalifikovaný zaměstnanec dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území ČR. 

7. Praktické příklady z právní praxe 

8. Služby na podporu zaměstnávání cizinců v ČR – tipy a možnosti  

 
   

Organizační pokyny: 
 

Registrace účastníků semináře probíhá od 8:30 do 9:00. 

Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice Vančurové.  

Pro vstup do budovy zvoňte na „účtárnu“. 

Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

 
  

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zašlete na e-mailovou adresu:  ohk@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   583 280 070 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


