
Okresní hospodářská komora v Prostějově 

 

Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov  mobil: 604 403 345 
IČ:  48532517; DIČ: CZ48532517                                       mobil: 775 208 220 
č.ú.:  169 171 964 / 0300                                      ohkpv@ohkpv.cz 
banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov   www.ohkpv.cz 

 
Vás zve na odborný seminář 

 
 

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU 
A CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ 

 

- přijímání, půjčování a propouštění pracovníků,  
aktuální trendy a informace 

 

 
 

Termín:  22. ŘÍJNA 2021  9:00 - 13:00 hodin /presence od 8:45 hod./ 

   
Místo konání: Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov  
    

Organizátor: Okresní hospodářská komora v Prostějově 

 

Přednáší:  Ing. Věra Crhanová    

Ředitelka kontaktního pracoviště Prostějov Úřadu práce ČR       

 

Program:   

 Právní normy k zaměstnávání cizinců. Aktuality a nové povinnosti. 

 Za jakých podmínek je možné zahraniční pracovníky zaměstnávat a na jak dlouho, koho 
a proč. 

 Hlášení volného pracovního místa, HR marketing, novinky a doporučení v oblasti inzerce. 

 EURES – o co jde a jak pomůže. Programy k zaměstnávání cizinců. 

 Jak vybrat pracovníka? Vlastními silami či pomocí pracovní agentury?  

 Kdy, komu a jaké dokumenty je potřeba předložit a jaké informace sdělit. Co všechno 
musí zaměstnavatel splnit. 

 Druhy pracovních povolení.  

 Vyslání pracovníka, adaptace nových pracovníků ze zahraničí. „Balíček mobility“ pro 
dopravce.  

 Povinné adaptačně-integrační kurzy pro cizince.  

 Komunikace se zahraničními pracovníky. Upozornění na rozdíly v 
jednotlivých mentalitách. 

 Ukázky důležitých dokumentů. 
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 Aktuální či chystané změny v této oblasti. 

 Přijímání, půjčování a propouštění zaměstnanců.  

 Hromadné propouštění. A je to nutné? Nové programy a projekty na podporu 
zaměstnanosti.  

 Krizová komunikace zaměstnavatele. 

 Dotazy. 
 

 

Účastnický poplatek: 

Členové OHK v Prostějově          1 400,- Kč vč. DPH  /1 157,- bez DPH/ 

Ostatní                                           1 700,- Kč vč. DPH  /1 405,- bez DPH/ 

OHK v Prostějově JE PLÁTCEM DPH. 

 

Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací 

semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, kafe nebo čaj, 

obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektorky v tištěné podobě. 

 

Způsob platby:       

 Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300,  

variabilní symbol: 202110. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy. 

Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence. 

 V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6, 
tel.: 775 208 220, 604 403 345, ohkpv@ohkpv.cz   www.ohkpv.cz 

 
Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku,  

která je volně ke stažení na www.ohkpv.cz,  

nejpozději do 19. října 2021. Prosíme o dodržení této lhůty. 
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