
 

 
 
 

Parlament České republiky  

Poslanecká sněmovna 
6. volební období 

2013 
 

konference 

Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe 
 

pořádaná   
podvýborem pro pracovní právo a zaměstnanost 
s předsedkyní Ing. Vladimírou L e s e n s k o u ,  

 pod záštitou  
Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, 

ve spolupráci 
se Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP,  

Asociací poskytovatelů personálních služeb, Asociací pracovních agentur,  
 sociálními partnery, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a Státním zdravotním ústavem, 

ve středu dne 22. května 2013 od 9.30 do 16.30 hodin 
v budově Poslanecké sněmovny PČR,  

Praha 1- Malá Strana, Sněmovní ul. 1, v konferenční místnosti č. 205.  

P r o g r a m 
9.00 – 9.30 P r e z e n c e 

9.30 – 10.10 Zahájení konference, úvodní vystoupení 

 Ing. Vladimíra Lesenská, předsedkyně podvýboru pro pracovní právo  
                                          a zaměstnanost Výboru pro sociální politiku PS PČR 

 Mgr. Roman Chlopčík, náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro oblast  
                                         trhu práce, MPSV 

 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu  
                                         a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienik ČR, MZ 

 Luboš Rejchrt, viceprezident Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) 
 Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur (APA) 
 představitel Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) 
 JUDr. Vít Samek, vedoucí právního a sociálně ekonomického oddělení  

                               Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) 

10.10 - 11.20 První programový blok 
Základní podmínky pro agenturní zaměstnávání   

 Právní úprava agenturního zaměstnávání - akreditace, současný stav 
JUDr. Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu práce, MPSV 



 Agenturní zaměstnávání z pohledu Státního úřadu inspekce práce  
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, SÚIP 

 Právní úprava pracovnělékařských služeb  
MUDr. Anežka Sixtová, vedoucí odd. hygieny práce a pracovního lékařství, MZ   

 Význam agenturního zaměstnávání pro flexibilitu pracovního trhu 
Ing. Jan Kozina, člen Prezidia APPS 
Ing. Radovan Burkovič, prezident APA 

11.20 - 11.40 P ř e s t á v k a  na kávu 

11.40 - 13.00 

 

Druhý programový blok 
Konkrétní specifika v agenturním zaměstnávání 

 Zdravotní způsobilost a pracovnělékařské služby u agenturních zaměstnanců  
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., předseda Společnosti pracovního lékařství  
                                                   České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

 Poznatky z kontrol v oblasti pracovních vztahů a podmínek a z oblasti bezpečnosti 
práce 
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, SÚIP      

 D i s k u s e  – dotazy, zkušenosti a náměty účastníků konference 

13.00 - 14.00 P ř e s t á v k a  na oběd  
V rámci polední přestávky proběhne tisková konference 

14.00 - 16.00 

 

Třetí programový blok 
Praktické zkušenosti z oblasti agenturního zaměstnávání   

 Poznatky zástupců zaměstnanců  
 JUDr. Vít Samek, vedoucí právního a sociálně ekonomického oddělení, ČMKOS 

 Pohled uživatelů agenturní práce 
zástupce SPČR a HK ČR 

 Zkušenosti asociací pracovních agentur  
Luboš Rejchrt, viceprezident  APPS 
Ing. Radovan Burkovič, prezident APA 

 D i s k u s e  – dotazy, zkušenosti a náměty účastníků konference 

16.00 - 16.30 Závěrečná část 
- formulace závěrů konference - doporučená opatření k řešení nedostatků 
- ukončení konference 

 
Informace pro zájemce o účast na konferenci 

Pro formulaci závěrů konference je předpokládána celodenní účast na jednání. 

Vyplněnou přihlášku na konferenci je nutné odeslat nejpozději do 19. května 2013 
elektronickou poštou na adresu konference.psp@email.cz . 

Registrace bude zpětně potvrzována do naplnění kapacity jednacího sálu.  

Případné dotazy k organizaci akce lze zaslat elektronicky na výše uvedenou adresu,  
v naléhavých případech na tel. 723 291 552 – pí Sylva Čížková, PS PČR.  

V průběhu konference je zajištěno občerstvení, účast na konferenci je bezplatná. 


