
   

 

   

 

Přeshraniční vymáhání práv vysílaných a dalších migrujících 

pracovníků: výzvy a příležitosti 

24. – 25. 11. 2017 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha 

 

Vážená paní, Vážený pane,  

dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na dvoudenní konferenci pořádanou pod záštitou 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, která bude probíhat v Praze ve dnech 

24. - 25. listopadu 2017. 

Tato mezinárodní konference shromáždí zástupce a zástupkyně inspektorátů práce, státní 

správy, Mezinárodní organizace práce, odborových svazů a neziskových organizací s cílem 

prozkoumat výzvy a možnosti posílení prosazování pracovních norem a vymahatelnosti 

pracovních práv v oblasti pracovní migrace.  

Především v kontextu přijetí směrnice o prosazování právních předpisů EU o vysílání 

pracovníků je spolupráce organizací a institucí, které mohou přispět k posílení postavení 

zahraničních pracovníků v EU, klíčovým tématem. Konference poskytne různorodou 

platformu, která umožní náhled na tematiku fungování systému inspekce práce v souvislosti 

s vysíláním a pracovní migrací z víceoborové perspektivy a v širokých souvislostech. Chceme 

se pokusit mimo jiné identifikovat řešení pro zlepšení administrativní spolupráce, výměnu 

informací na národní a transnacionální úrovni.  

Věnován bude také prostor analýze modelů pracovní migrace a vysílání pracovníků z Ukrajiny 

do zemí visegrádské skupiny, která se stále častěji stává předmětem veřejných diskuzí. Tato 

událost je vhodnou příležitostí tuto debatu dále rozvést a posunout se blíže k nalezení 

společensky a právně přijatelných řešení, včetně institucionalizace spolupráce inspekcí práce 

a dalších relevantních institucí. 

Akce je součástí projektů PROMO („Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků 

v EU“) a STRONGLAB („Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní 

migrace“). Závěry konference budou následně rozvíjeny v rámci dalších projektových aktivit 

a přispějí jak k budoucím politickým debatám, tak i k výzkumným činnostem. 

Konference se koná v angličtině, češtině a ukrajinštině a bude simultánně tlumočena. Vstup 

je zdarma. Váš zájem o účast prosím nahlaste prostřednictvím elektronického formuláře a 

zašlete jej do 15. října. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na adresu 

justyna.janowska@mkc.cz. 

 

Doufáme, že Vás připravený program zaujme a že se uvidíme v listopadu v Praze.  

http://migraceonline.cz/cz/o-migracionline/projekty/protecting-mobility-through-improving-labour-rights-enforcement-in-europe-promo
http://migraceonline.cz/cz/o-migracionline/projekty/stronglab
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHCzLv3yB7bqO1lYhJKuSbXV8s_qMkeGmR652Q5JqgENaMrQ/viewform?usp=sf_link
mailto:justyna.janowska@mkc.cz


   

 

   

 

Program konference – pátek 24. listopadu 2017 

 

9:00 - 9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 

9:30 - 9:50 UVÍTACÍ PROSLOV, ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

Jiří Vaňásek - náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných 

sociálních dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Rudolf Hahn – generální inspektor Státního úřadu inspekce práce 

Pavel Trantina - zástupce v Evropském hospodářském a sociálním výboru 

Nathan Lillie – Univerzita Jyväskylä, Finsko/PROMO 

9:50 - 10:30 ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA INSPEKCE PRÁCE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

V EU 

  David Walters – Univerzita Cardiff, Spojené království 

10:30 - 10:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU 

10:44 - 12:30 VYSÍLANÍ PRACOVNÍKŮ V RÁMCI EU: DISKUZE K PODKLADOVÉ STUDII 

  Joaquim Nunes – Mezinárodní organizace práce 

  Frederic de Wispelaere – Univerzita v Leuven, Belgie 

  Jozef Pacolet - Univerzita v Leuven, Belgie 

12:30 - 13:30 OBĚDOVÁ PAUZA 

13:30 - 15:30 PARARELNÍ WORKSHOPY 

1. Registrace a systémy shromažďování dat 

2. IMI a výměna informací – požehnání a limity 

3. Informovanost o právech a povinnostech 

4. Shromažďování pokut a žalob/stížností 

5. Přeshraniční dodavatelské řetězce, tzv. letterbox companies 

(společnosti s fiktivními sídly), právní zodpovědnost 

6. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány 

15:30 - 16:00  PŘESTÁVKA NA KÁVU 

16:00 - 17:30  PLENÁRNÍ SCHŮZE / ZASEDÁNÍ K VÝSLEDKŮM WORKSHOPŮ 

19:00  VEČEŘE (pro partnery, zapojené instituce a vybrané účastníky) 

 

 



   

 

   

 

Program konference – sobota 25. listopadu 2017 

 

9:00 – 11:00  MIGRACE A VYSÍLÁNÍ UKRAJINSKÝCH PRACOVNÍKŮ V ZEMÍCH STŘEDNÍ 

VÝCHODNÍ EVROPY: NARODNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Michal Trčka – Multikulturní centrum Praha 

Myroslava Keryk – Nasz Wybór, Polsko 

Tibor Meszmann – AnBlokk, Maďarsko 

Victoria Volodko – Zaporuka, Ukrajina 

Zuzana Bargerová – CVEK, Slovensko 

11:00 - 11:15  PŘESTÁVKA NA KÁVU 

11:15 – 12:45  MIGRACE A VYSÍLÁNÍ UKRAJINSKÝCH PRACOVNÍKŮ V ZEMÍCH STŘEDNÍ 

VÝCHODNÍ EVROPY: POROVNÁNÍ A ZPĚTNA VAZBA 

Devi Sacchetto – Univerzita v Padově, Italie 

Vitaliy Makhynko – zástupce odborového svazu, Ukrajina 

Olena Fedyuk – AnBlokk, Maďarsko 

Představitelé inspekce práce (bude upřesněno) 

12:45 – 13:30  NETWORKINGOVÝ BRUNCH 

13:30 – 15:00  DEBATA O POLITICKÝCH DOPADECH A ZÁVĚRY 

Jan Cremers – Univerzita Tillburg, Nizozemsko 

Eva-Maria Schneider – Solidar/PROMO 

Nathan Lillie - Univerzita Jyväskylä, Finsko/PROMO 

 

 

 

 

 

 

Tato konference je spolufinancovaná získala spolufinancování v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální 

inovace „EaSI“ (2014-2020). Doplňující informace naleznete na http://ec.europa.eu/social/easi. 

Konference je rovněž financována Mezinárodním Visegradským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského 

království. 

 

http://ec.europa.eu/social/easi
http://www.vigradfund.org/
http://www.minbuza.nl/
http://www.minbuza.nl/

