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si Vás dovoluje pozvat na aktuální odborný jednodenní seminář

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ UKRAJINY V ČR
PODMÍNKY A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM – 2,5 hodiny)
Zaměřeno na specifika zaměstnávání občanů Ukrajiny, zejména s ohledem na nově schválenou
legislativu poskytující občanům Ukrajiny dočasnou ochranu. Budeme se věnovat obecným
povinnostem zaměstnavatelů souvisejícím se zaměstnáváním cizinců (vztahující se i na občany
Ukrajiny) a pracovněprávním specifikům zaměstnávání těchto občanů. Upozorníme i na občany
Ukrajiny, na které se dočasná ochrana nevztahuje, včetně související problematiky (změny
zaměstnavatele u zaměstnaneckých karet).
Tématická náplň:
● Představení nové legislativy účinné od 21.3.2022
o dočasná ochrana – osobní rozsah
o podmínky získání dočasné ochrany
o přechodná ustanovení
o volný vstup na trh práce občanů Ukrajiny
● Informační, evidenční a další povinnosti zaměstnavatele
● Občané Ukrajiny s již udělenými dlouhodobými pobyty (zaměstnanecké karty)
● Pracovněprávní specifika zaměstnávání občanů Ukrajiny
● Rizika a sankce
● Diskuse. Dotazy.
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 13. DUBNA 2022
Lektor:

Mgr. Matěj DANĚK
specialista na pracovní právo včetně zaměstnávání cizinců, advokát v renomované
advokátní kanceláři PRK Partners, Praha, zkušený lektor a autor odborných článků

Cena:

1.900,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení. Bude
Vám k dispozici od prvního spuštění 5 kalendářních dnů - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho
přetáčet zpět k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k přehrávání videozáznamu na 5 kalendářních dnů.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0413
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