
 
 

              

 

 

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 1. října 2015, od 11:00 hodin 

v Hotelu Budweis (Mlýnská 6, České Budějovice) 
 

 
 
 

Program 
 Zahájení konference, přivítání účastníků a úvodní slovo 

Ing. Dagmar Kuchtová / generální ředitelka 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 Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky 
 Lenka Vohradníková, DiS. / regionální expertka pro Jihočeský kraj, SP ČR 

Mgr. Václav Hanzlík / PR, HR Marketing, ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. 
 

 Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina v oblasti plastikářského průmyslu 
Ing. Tomáš Prchal / regionální expert pro Kraj Vysočina, SP ČR 
 

 Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj v oblasti plastikářského průmyslu 
Ing. Jindřich Jindřich / regionální expert pro Plzeňský kraj, SP ČR 
 

 Regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl 
Mgr. Mirka Bartoňová / regionální expertka pro Liberecký kraj, SP ČR 
 

 Diskuse a dotazy 
 
 

 

Registrace: 
Účast na konferenci je bezplatná. V případě zájmu se, prosím, přihlaste přes odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1Bq73l_nuxPb7z5yrbR0IkNaiD0wOXX80k5KPJ6Zmd5U/viewform
?usp=send_form, nebo případně na e-mailovou adresu: kbendikova@spcr.cz.  
 

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
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