
 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

na odbornou konferenci 

„Perspektiva zaměstnaneckých benefitů“ 

který se koná pod záštitou 

 předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní 

menšiny a ve spolupráci Radky Maxové 

a za podpory 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 

 

 

dne 14. listopadu 2016 od 9.00 do 13.00 hodin 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 

zasedací místnosti 108 

Sněmovní 4, Praha 1 

 

 

 

8:00 – 9:00          REGISTRACE, DROBNÉ OBČERSTVENÍ 

9.00 – 9.30 ÚVODNÍ SLOVO         

 Radka Maxová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a  

        národnostní menšiny 

 Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

Petr Frisch, daňový poradce – ekonomický a sociální rozměr zaměstnaneckých 

benefitů 

 



 

 

9:30 – 10:30     ODBORNÝ PANEL 1 „Odměňování a motivace zaměstnanců v kontextu stávající 

 ekonomické situace 

Miroslav Fous, Research Director, PPM Factum, Prezentace výsledků aktuální 

průzkumu na téma zaměstnanecké benefity 

Stanislav Kouba, ředitel odboru daní z příjmů, Ministerstva financí – pohled 

MF na zaměstnanecké benefity 

Josef Středula*, předseda, ČMKOS – pohled odborů na institut zaměstnaneckých 

benefitů 

Milan Barták, manažer odměňování a zaměstnaneckých výhod, Plzeňský 

Prazdroj - aktuální otázky a zkušenosti s benefity v praxi 

 Miroslav Sedlák, Asociace provozovatelů poukázkových systémů – 

 zaměstnanecké benefity v kontextu EU (srovnání se zahraničními systémy) 

Zbyněk Stanjura*, poslanec – zaměstnanecké benefity, motivace zaměstnavatelů 

a zaměstnanců 

 

10:30 – 11:00   COFFEE BREAK 

 

11:00 – 12:30   ODBORNÝ PANEL 2 „Kam směřovat budoucnost zaměstnaneckých benefitů“ 

            Jitka Chalánková*, poslankyně – role benefitů ve slaďování práce a rodiny 

Marie Bílková*, ředitelka odboru financování kapitol státního rozpočtu, MFČR - 

slaďování pracovních a osobních životů s ohledem na potřebu zaměstnavatele 

            Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů, AGC Flat Glass Czech 

            Václav Votava*, ekonom, předseda Rozpočtového výboru PSP ČR 

Lucie Rytířová, členka prezídia Komory daňových poradců, vedoucí 

sekce daně z příjmu fyzických osob 

 

12:30               SPOLEČNÝ OBĚD 

  

 *v jednání 

 

Účast je bezplatná 

Prosíme o registraci na www.uzs-konference.cz  

Vstup do budovy je možný pouze s platným občanským průkazem nebo pasem. 

 

http://www.uzs-konference.cz/

