
ŠVARCSYSTÉM  
A PSEUDOAGENTURNÍ  
ČINNOST

středa 27. března 2019 
od 8:00 do 14:00 hodin

Sídlo PRK Partners,  
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

Přednášející:
 
JUDr. Jaroslav Škubal,  
partner a vedoucí pracovněprávního  
týmu advokátní kanceláře PRK Partners

Garant projektu:
 
Mgr. Kateřina Fritzlová,  
advokátka

Termín:

středa 27. března 2019 od 8.00 do 14.00 hodin
 
Parkování:

na okolních parkovištích (u OD Kaufland – za poplatek,  
či před Domem kultury města Ostravy).

Místo:

kancelář PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 
(změna místa konání semináře vyhrazena)

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz a to nejpozději 
do pátku 22. 3. 2019. Účastnický poplatek je nutné uhradit do 22. 3. 2019. Účast je možné zrušit nejpozději do tohoto 
data; následně je již možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až po uhrazení účastnického poplatku.

 
Registrační poplatek:

  členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH) 
  ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)

 
Registrační poplatek je splatný do 22. 3. 2019. Poplatek prosím uhraďte předem na účet č. 2080008/2700, 
variabilní symbol pro tento seminář je 27032019. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte název Vaší 
společnosti, abychom mohli identifkovat platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, prosím kontaktujte 
naši asistentku Lenku Jurovatou. 

   úhrada registračního  
poplatku  
 a organizační informace:  
Lenka Jurovatá,  
tel.: 558 889 099,  
e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com

Kontaktní osoby:

   registrace: Ladislav Kozák, tel.: 597 479 328,  
e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem boje státu s vymýcením tzv. 
švarcsystému, tedy zaměstnávání lidí na živnostenský list, respektive s nesolidními 
agenturami práce, které formálně poskytují svým zákazníkům služby, ale fakticky přidělují 
zaměstnance. 
Namísto švarcsystému se nyní kontroly inspektorátů práce zaměřují více na pseudoagentury práce, 
tedy společnosti, které často nemají ani licenci agentury práce, ale přitom přidělují své zaměstnance 
jiným společnostem. Při těchto kontrolách nelze vyloučit ani postih zákazníků tzv. pseudoagentur, 
u kterých fakticky pracují přidělení zaměstnanci. 
Účastníci semináře by měli získat přehled o tom, jaké formy spolupráce s externími dodavateli jsou 
v pořádku a u kterých již hrozí rizika postihů, jak ze strany státu, tak ze strany samotných dodavatelů 
(spolupracujících osob). Pozornost bude věnována jak faktickým aspektům spolupráce, tak i smluvní 
dokumentaci. Budou zmíněny i další formy nelegálního zaměstnávání, zejména zaměstnávání bez 
uzavřené písemné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce mimo pracovní poměr. Současně 
bude vysvětleno, jak v praxi probíhají kontroly ze strany inspektorátů práce, zejména jaká práva mají 
inspektoři a jaké povinnosti zástupci kontrolovaných osob.

www.prkpartners.cz www.khkmsk.cz

PRK Partners a Krajská hospodářská komora 
Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou  
na další seminář.


