
Agentura Advanced Service

Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
ve spolupráci se 

Vás zve na semináø

Zamìstnávání obèanù EU a cizincù na území ÈR 

agentury práce a Státní úøad inspekce práce  
versus 

Kdy:
Kde:

 ètvrtek 5.øíjna 2017 od 9:00 do 14:00 hod.
 BEST WESTERN hotel VISTA, Kpt.Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábøeh

Semináø je urèen:

Cíl semináøe:

 
pøedevším personalistùm, HR manažerùm a mzdovým úèetním a všem, kteøí se 
potøebují zorientovat v dané problematice a aplikovat aktuální legislativu ve firemní 
praxi.

 
Pøedstavení principù zamìstnávání obèanù EU a cizincù, a to pøedevším ve vztahu 
k zákonu è. 435/2004 Sb. (Zákon o zamìstnanosti), který obsahuje pomìrnì 
nestandardní úpravu, a to notifikaèní povinnost. Zároveò budou posluchaèi 
seznámeni s pøedpisy, které souvisí s výkonem práce obèana EU nebo cizince na území 
Èeské republiky. Následnì bude pozornost vìnována zamìstnaneckým kartám
 a situacím, kdy jsou zamìstnanci vysílání k výkonu práce k právnickým nebo fyzickým 
osobám v rámci poskytování služeb na území Èeské republiky vèetnì aplikace výše 
uvedené notifikaèní povinnosti v praxi.

Pøednáší:  Mgr. Dagmar Lahresová
odborník na podmínky a pravidla pro zamìstnávání cizincù a  obèanù EU, bývalá 
dlouholetá pracovnice Státního úøadu inspekce práce

Váš partner pro komunikaci 
a prezentaci

www.advancedservice.cz



Váš partner pro komunikaci 
a prezentaci

www.advancedservice.cz

Obsah semináøe

Èasový harmonogram:

kubeckajiri@advancedservice.cz

:
1. Zamìstnávání obèanù EU a jejich rodinných pøíslušníkù

V této èásti semináøe budou posluchaèi seznámení s jednotlivými pøedpisy 
vztahujícími se k výkonu práce nebo vysílání obèanù EU na území Èeské republiky. 
Podrobnì budou rozebrány povinnosti vùèi Úøadu práce Èeské republiky a možné 
sankce ze strany Státního úøadu inspekce práce.

2. Zamìstnávání cizincù 
Obsahem druhé èásti bude problematika zamìstnaneckých karet, co to jsou 
zamìstnanecké karty a jaké jsou jejich druhy. Vysvìtlíme pøípady, kdy se povolení 
k zamìstnání nevyžaduje u cizince, který byl vyslán na území Èeské republiky v rámci 
poskytování služeb zamìstnavatelem usazeným v jiném èlenském státì EU. Následnì 
budou rozebrány konkrétní pøípady, kdy se mùže jednat o výkon nelegální práce 
cizincù.

3. Závìr a diskuse
Poslední èást semináøe bude vìnována kontrolní èinnosti Státního úøadu inspekce 
práce v souvislosti s pøednášenou problematikou a notifikaèní povinnosti, zastøenému 
agenturnímu zamìstnávání, pøípadnì otázkám, které nebyly zodpovìzeny bìhem 
semináøe.

 08:30 až 09:00 PREZENCE ÚÈASTNÍKÙ
 09:00 až 10:30 PØEDNÁŠKA (zamìstnávání obèanù EU)
10:30 až 10:45 COFFEE BREAK
10:45 až 12:15 PØEDNÁŠKA (zamìstnávání cizincù)
12:15 až 12:30 COFFEE BREAK
12:30 až 14:00 PØEDNÁŠKA (kontroly ze strany státních úøadù) a DISKUSE

Smluvní cena za úèast na semináøi èiní 1000 Kè, pro èleny Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje  je cena ve výši 850 Kè. Nejsme plátci DPH.

Semináø se uskuteèní pøi min.poètu 8 pøihlášených úèastníkù.

Uzávìrka pøihlášek je 2.10.2017.

Vyplnìnou pøihlášku zasílejte na email. adresu: 
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