
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou České republiky ve 
spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

         

 

POZVÁNKA 

Lze český trh práce reformovat? Jak na to?  

 

13. května 2014 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
Pro existenci konkurenceschopné ekonomiky je nutné, aby pracovní trh umožňoval jak podnikatelům, 
tak pracovníkům přizpůsobovat se současným změnám. V rámci Strategie Evropa 2020 navrhla 
Česká republika ve svých Národních programech reforem řadu opatření za účelem stimulace 
zaměstnanosti a pracovního trhu. Reformní úsilí se zaměřilo především na zvýšení zaměstnanosti 
mladých lidí, žen a osob v předdůchodovém věku, a to např. prostřednictvím opatření v oblasti rodinné 
politiky či aktivní politiky zaměstnanosti. V roce 2012 vstoupila v platnost novela zákoníku práce 
přinášející zejména flexibilnější organizaci pracovní doby a pokračovala stabilizace nové organizační 
struktury a nového vymezení kompetencí Úřadu práce ČR. Pokroky učiněné ČR na trhu práce 
hodnotila 9. července 2013 ve svém Doporučení k národnímu programu reforem Rada, která mj. 
navrhla snížit rozdíly v daňovém zacházení se zaměstnanci a OSVČ, zrušit veřejnou dotaci pro režim 
předdůchodu či zvýšit kapacity veřejných i soukromých služeb pěče o děti. Posledního externího 
hodnocení se ČR dostalo 18. března 2014 od OECD, která české vládě doporučila např. zvýšit reálný 
věk odchodu do důchodu, nastavit lepší kontrolu řízení státních firem, zvýšit účast žen na trhu práce či 
zavést daňové úlevy firmám, které poskytují práci lidem bez praxe. 
 
Cílem debaty je diskutovat o reformních opatřeních, která by pomohla České republice zvýšit 
hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa.  Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: 
 
Kterými doporučeními Komise či OECD by se měla Česká republika inspirovat? Co nového přinášejí 
reformní opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí? Jak mohou nové kompetence úřadů práce 
přispět k tvorbě pracovních příležitostí?  
 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení 
přednesou níže uvedení řečníci: 

 

 Radek Malý, vedoucí oddělení pro Sociální analýzu, Generální ředitelství pro zaměstnanost, 
sociální věci a rovné příležitosti, Evropská komise 

 Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR  

 Jaromíra Kotíková, vedoucí výzkumného týmu pro trh práce a zaměstnanost, Výzkumný 
ústav práce a sociálních věcí 

 
Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  
 
V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 12. května 2014 zde nebo emailem na 
prague@cebre.cz.  
 

Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola 
finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.  
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