
 
 

              

 

 

PŘIPOJTE SE K SEKTOROVÝM DOHODÁM! 
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů  
si Vás dovolují srdečně pozvat na závěrečnou konferenci projektu                                   

„Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení  
dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“               

 

s názvem 
 

„Sektorové dohody pomáhají vyřešit problémy na trhu práce“, 
která se uskuteční   

 

dne 24. září 2015, od 11:00 hodin 

v hotelu ibis Olomouc Centre (Wolkerova 29, Olomouc) 
 

 
 
 

Program 
 Zahájení konference, přivítání účastníků a úvodní slovo 

Mgr. Richard Koubek / regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Ing. Michael Tauš / supervizor a koordinátor odvětvového sociálního dialogu ČMKOS 

 

 Výsledky projektu sektorových dohod v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
Ing. Jarmila Modrá / hlavní manažer projektu, Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 

 Sektorové dohody řeší nedostatek zaměstnanců v osmi vybraných odvětvích   
Ing. Bohumil Mužík / manažer a garant ND a SD, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 

 Regionální sektorové dohody jako pomoc pro kraje   
Mgr. Markéta Sirotková / manažer a garant RSD, Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 

 Přestávka s občerstvením 
 

 Konkrétní aktivity a cíle regionálních sektorových dohod  
  Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky 
 PhDr. Jiří Pospíšil / regionální expert pro Olomoucký kraj, SP ČR 
 Mgr. Jana Kutínová / vedoucí personálního oddělení SSI Schäfer s.r.o., Hranice 
 

 Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj v oblasti zpracovatelského průmyslu 
PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská / personální ředitelka VÍTKOVICE, a.s. 
 

 Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby 
PhDr. Luboš Kavan / regionální expert pro Zlínský kraj, SP ČR 
 

 Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj pro obor slévárenství 
Miroslav Herzán / jednatel KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. 
 

 Diskuse a dotazy 
 
 

 

Registrace: 
Účast na konferenci je bezplatná. V případě zájmu se, prosím, přihlaste přes odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1AUkkjHMivBZpT2HMu63bmYBLHyzq3UVfO0JyNOEO7Yw/viewfor
m?usp=send_form, nebo případně na e-mailovou adresu: kbendikova@spcr.cz.  
 

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
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