GDPR

Seminář

Problematika zaměstnávání
občanů ze třetích zemí
5. června 2018

9:30 - 13:00

sídlo PwC, City Green Court,
Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Pro koho je seminář určen
Zaměstnanci HR

Co mi seminář přinese
Většině firem v ČR chybí zaměstnanci na všech kvalifikačních úrovních. Možným řešením problému může být
zaměstnávání cizinců. Ať již firma cizince zaměstnává, nebo o tom při nedostatku zaměstnanců v ČR uvažuje, musí
počítat s úředním procesem v souladu s legislativou. Jde o získání pracovních povolení a víz, zpracování povinných
evidencí, uznávání kvalifikací a dále o pracovněprávní a daňové požadavky. Seminář nabídne přehled aktuálních
povinností vůči příslušným úřadům včetně nových projektů a legislativních změn.

Program
9:00 – 9:30
• Prezence
9:30 – 9:40
• Zahájení, Pavel Ešner - Sdružení automobilového průmyslu
9:40 – 10:15
• Zaměstnávání občanů třetích zemí z hlediska zákona o pobytu cizinců, Ondřej Brychta - Odbor
azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
10:15 – 10:45
• Vládní projekty na podporu flexibility zaměstnávání občanů třetích zemí - Projekt Ukrajina, Režim
Ukrajina, Režim ostatní státy, Welcome Package, Fast Track, Gabriela Bauerová - projektová manažerka
oddělení AfterCare Czech Invest
10:45 – 11:15
• Dotazy a diskuse
11:15 – 11:30
• Coffee break
11:30 – 12:00
• Modelové řešení zaměstnávání občanů třetích zemí v návaznosti na Zákon o zaměstnanosti a Zákon
o pobytu cizinců, Peter Beck - Bussines development manager EMEA, EDYMAX SE
12:00 – 12:30
• Zaměstnávání občanů třetích zemí - daňové a odvodové aspekty, Tomáš Hunal - Daňové a právní služby
PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
12:30 – 13:00
• Dotazy a diskuse

Poznámka
Seminář je bezplatný a je určen pro členské firmy Sdružení automobilového průmyslu.

Přihlášení na seminář
Nejpozději do 31. května 2018 pomocí odkazu na registrační formulář zde.

Jak se na seminář dopravit
sídlo PwC, City Green Court
Hvězdova 1734/2c, Praha 4

Dopravní spojení
Metro C - Pankrác, autobus (134, 188, 193) - zastávka Pankrác, nebo Sídliště Pankrác

Autem
Z magistrály: sjezd „Pankrác – nákupní zóna“. Parkování možné v nákupním centru Arkády
Pankrác, nebo v přilehlých ulicích

Pro pěší
Z metra: projít okolo či skrze nákupní centrum Arkády a okolo či skrze budovu Raiffeisen
Bank. Vstup do budovy: z opačné strany, než jsou situovány garáže

