
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
V PRAXI A SOUVISLOSTECH

LTA ve spolupráci s Grafton Recruitment s.r.o.

Vás srdečně zvou na pracovní snídani

Problematika agenturního zaměstnávání ze tří unikátních pohledů advokáta,  
daňového poradce a jedné z největších agentur práce v České republice 

KDY: 19. června 2019, 9 – 12 hod.
KDE: prostory LTA, Praha 2, Anglická 140/20, 4. patro
Cena:  1.100,- Kč vč. DPH za osobu 

Přijměte prosím pozvání na snídani a další občerstvení, které pro Vás bude připraveno po celou dobu akce.

PROGRAM:
08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:50 Úvod do problematiky spolupráce s agenturami  
V čem agenturní zaměstnávání spočívá, jaké jsou jeho výhody a úskalí a jak se liší 
od dalších obdobných forem spolupráce? Na jakých základních dokumentech je 
vztah mezi agenturou a uživatelem založen a jaké jsou jejich náležitosti? Jak poznat 
spolehlivou agenturu práce?

09:50 – 10:15 Daňové konsekvence agenturního zaměstnávání  
Na co si dát pozor z pohledu daně z příjmů? Čím je specifické přeshraniční 
poskytnutí pracovní síly? Jak snížit riziko neuznání odpočtu DPH a jak se vyhnout 
ručení za neodvedenou DPH?

10:15 – 10:30 Přestávka, občerstvení, prostor pro individuální dotazy

10:30 – 11:15 Právní postavení agenturního zaměstnance  
Co vše lze zařadit pod pracovní a mzdové podmínky, které u agenturního zaměstnance 
nesmějí být horší, než u srovnatelného kmenového zaměstnance uživatele? 
Kdo agenturním zaměstnancům zajišťuje BOZP a pracovnělékařské služby a jak jsou 
řešeny jejich pracovní úrazy? Jaký je režim náhrady škody způsobené agenturními 
zaměstnanci? Jak lze působení agenturního zaměstnance u uživatele ukončit?

11:15 – 11:45 Praktické aspekty agenturního zaměstnávání  
Jak správně zadat a vyhodnotit výběrové řízení na agenturu práce včetně cenové 
nabídky? Na co si dát pozor při výběru personální agentury? Jaké výhody přináší 
pro klienty a zaměstnance spolupráce s osvědčenou agenturou práce? Rizika 
a hrozící sankce při výběru nedůvěryhodné personální agentury.

11:45 – 12:00 Prostor pro diskuzi a dotazy účastníků

Svou účast prosím potvrďte co nejdříve na e-mailu LTA@LTApartners.com či na tel. čísle +420 246 089 010.  
Počet účastníků je omezen, LTA si vyhrazuje právo přihlášku z kapacitních důvodů odmítnout.

Budeme se těšit na setkání s Vámi!
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