
Dokument vznikl v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc 
uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery 
International z Velké Británie.

Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s německým partnerem 
Caritasverband für die Diezöse Osnabrück 

si Vás dovolují pozvat na 

ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI – PRACOVNÍCI DRUHÉ TŘÍDY?

Datum: 10. dubna 2014, od 10 do 12:30  
Místo konání: Velvyslanectví České republiky v Berlíně, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlín 
Moderátor: JUDr. Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům

PhDr. Kateřina Stěpánková, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR

JUDr. Jaroslav Stádník, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu pro hl. m. Prahu 

JUDr. Vít Samek, vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení Česko-moravské konfederace odborových svazů 

Mgr. Eva Čech Valentová, expertka na mezinárodní spolupráci a právnička, Sdružení pro integraci a migraci  

Mgr. Pavla Hradečná, koordinátorka projektu a právnička, Sdružení pro integraci a migraci 

Dr. jur. Armin Knospe, vedoucí oddělení VI b 4, Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí, Berlín

Dominique John, koordinátor projektu „Fair Mobilität“, Spolkový svaz odborů DGB, Berlín 

Dr. Marta Böning, právnička Spolkového svazu odborů DGB, Berlín – oslovená

Dr. Sebastian Klähn, vedoucí projektu EURES, Spolkového svazu odborů DGB, Berlín 

Dr. Barbara Weiser, právnička Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V. 

Norbert Grehl-Schmitt, Dipl., projektový koordinátor a sociální pracovník při Caritasverband f.d. Diözesse Osnabrück e.V. 

PhDr. Marie Jelínková, PhD., socioložka, Univerzita Karlova a Sdružení pro integraci a migraci 

Mgr. Pavel Čižinský, advokát, lobbista a politolog při Multikulturním centru Praha 

Mgr. Pavla Rozumková, právnička, Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Mgr. Klára Holíková, právnička, Sdružení pro integraci a migraci 

Mgr. Lucie Trlifajová, projektová koordinátorka a expertka na migraci při Multikulturním centru Praha 

Obsah akce Tématem kulatého stolu je aktuální vzrůst různých forem obcházení pracovněprávních předpisů v České republice a v Němec-
ku, a to zejména prostřednictvím (předstíraných) obchodněprávních vztahů

a to jak na individuální úrovni (v ČR se hovoří o tzv. švarc-systému, v Německu o Scheinselbständigkeit), 
tak i na úrovni celopodnikové (v Německu jsou Werkverträge diskutovanou záležitostí, v ČR se též začíná mluvit o problematice subdoda-
vatelských řetězců).

1/ Jaké právní formy obcházení pracovněprávních předpisů (zákoníku práce) se vyskytují? Jakou roli zde hraje právo EU 
(zejména směrnice o poskytování služeb , eventuálně směrnice o agenturním zaměstnávání?

2/ Jak vypadají tyto praktiky v běžném životě na trhu práce? Lze je kvantifikovat? Jakých oborů se týkají nejčastěji?

3/ Jakou roli zde hrají cizinci-pracovníci? Existují rozdíly mezi cizinci z EU a ostatními cizinci? Jakou roli má obcházení pra-
covněprávních předpisů pro integraci cizinců.

4/ Jak je tato problematika vnímána ze strany politiků (předvolební diskuse  a povolební koaliční smlouva  mezi CDU/CSU a 
SPD, snaha ČSSD zvýšit odvody živnostníků), médií, sociálních partnerů?

5/ Existuje potřeba legislativních změn? Pokud ano, na jaké úrovni: zemské (v Německu), národní, evropské.

Pracovní jazyk němčina a čeština, simultánní tlumočení zajištěno

Děkujeme Velvyslanectví České republiky v Berlíně za bezplatné poskytnutí prostor pro tuto akci!
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