Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR
(reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878) – KA1.3

Zaměstnanost, důchody – kam vedou kroky
vlády ČR?
přednáškově – diskusní seminář
Praha, Business centrum Rosmarin
Dělnická 213/12, Praha 7 - Holešovice
4. května 2017

Program:
9:00 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 12:00 Agenturní zaměstnávání ve firmách a podpora zaměstnávání
cizinců – Ing. Ivana Černá, MBA.














Způsoby využívání služeb agentur práce – stav v ČR
Kdy používat agenturní zaměstnance – triky, typy a zkušenosti
Řízení personálních procesů s agenturními zaměstnanci – best practices
Motivace
Firemní hledisko - co s čím srovnávat z hlediska nákladů
Agentury a firemní kultura
Vládní opatření a legislativní rámec
Kontrolní činnost
Odbory a ochrana zaměstnanců
Výhody, nevýhody
Zkušenosti
Rizika
Diskuse

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

12:00 – 13:00 Produktivita práce a úroveň odměňování v ČR – vazby a
souvislosti - Ing. Kateřina Duspivová, Ph.D.










Produktivita práce jako nástroj využívaný i zneužívaný v boji o nastavení mezd
Podstata problematiky stanovení produktivity práce
Vztahy mezi růstem produktivity práce a růstem životní úrovně
Produktivita práce v ČR – je opravdu tak nízká?
Úroveň produktivity práce v jednotlivých odvětvích
Odráží se růst produktivity práce v růstu mezd?
Produktivita práce v ČR v evropském kontextu
Role produktivity práce v sociálním dialogu
Diskuse

13:00 – 14:00 pauza na oběd

14:00 – 17:00 Exekuce a insolvence (“osobní bankrot”) zaměstnance –
realita dnešních dnů, Mgr. Tomáš Urban












Exekuce a insolvence a jejich definice
Stanoviska vlády ČR k řešení problematiky zadluženosti a exekucí
Statistika k exekucím a insolvencím
Zahájení exekuce
Způsob exekuce - příklady
Pojmy - exekuční příkaz, exekuce na důchod/mzdu, dražba družstevních práv a
prodej movitých věcí
Insolvence = osobní bankrot
Scénáře insolvence
Příklady osobního bankrotu
Stanovisko Nejvyššího soudu: Okamžité zrušení z důvodu chybné insolvence
Diskuse
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