
                

 

 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

P O Z V Á N K A   N A   O D B O R N Ý   S E M I N Á Ř  

„Stříbrná ekonomika: jak podpořit 
potenciál a zaměstnávání lidí 55+“ 

pořádaný 

MUDr. Vítem KAŇKOVSKÝM,  

místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a členem Výboru pro sociální politiku Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 

ve spolupráci s Chartou Diverzity, Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a 

Konrad-Adenauer-Stiftung 

který se uskuteční ve středu 19. února 2020 od 8:30 do 13:00 hod. 

v Poslanecké sněmovně PČR, v zasedací místnosti Konírna, Malostranské náměstí 19, Praha. 
(Při vstupu budete vyzváni k předložení průkazu totožnosti.) 

 

Cíl semináře: 

Populace v ČR stárne. Do důchodu odchází lidé v pozdějším věku. Tento trend se bude i 

nadále prohlubovat. Proto je důležité podpořit transformaci ekonomiky tak, aby 

zaměstnavatelé dokázali podpořit a využít potenciál skupiny zaměstnanců 55+ a současně 

umožnit těmto lidem vyšší kvalitu života. 

Cílem semináře proto je v multioborové odborné diskusi za účasti personalistů, akademické 

sféry, politiků, odborné a laické veřejnosti hledat strategické, koncepční a dlouhodobě 

udržitelné řešení tohoto problému. 
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PROGRAM SEMINÁŘE: 

08:30 – 9:00 Registrace účastníků 

09:00 - 09:20 Úvodní slovo: Zdravotní handicap jako bariéra zaměstnanosti lidí 55+ 

Vít Kaňkovský, poslanec Parlamentu ČR   

09:20 - 10:00  I. panel: Práce jako součást kvalitního života ve stáří: Proč podpořit 

zaměstnávání lidí 55+? Socioekonomický kontext – analýzy a pohled 

odborníků, aktuální situace v ČR ve srovnání s EU, klíčová rizika a jejich 

dopad na zaměstnanost, sociální i zdravotní situaci občanů a jejich rodin  

v ČR 

Iva Merhautová, ředitelka krajské pobočky Praha, Úřad práce ČR 

Filip Pertold, výzkumný pracovník think-tanku IDEA při CERGE-EI 

Lucie Vidovičová, socioložka, FSS Masarykova univerzita Brno 

10:00 - 11:00  II. panel: Jak podpořit stříbrnou ekonomiku: návrhy krátkodobých i 

dlouhodobých řešení 

Vít Kaňkovský, poslanec Parlamentu ČR 

Pavel Štern, programový ředitel, Byznys pro společnost  

Šárka Homfray, právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací 

11:00 - 11:30 Přestávka na kávu – neformální diskuse a networking  

11:30 - 13:00 III. panel: Příklady dobré praxe z domova i zahraničí: panelová diskuse 

zaměstnavatelů, zkušenosti z projektů a aktivit, kterými firmy podporují své 

zaměstnance ve věkové kategorii 55+ 

Jitka Piňosová, Sr. Corporate Counsel, Legal EMEA, LEGO 

Daniela Hrbková, Personální ředitelka TESCO Stores ČR 

Kateřina Kopecká, Head of HR Management, HOCHTIEF CZ 

Martin Vašek, CEO ČSOB Penzijní společnosti, výkonný ředitel investic 

skupiny ČSOB  

13:00 - 13:15  Shrnutí, závěrečné slovo, rozloučení  

13:15 - 13:30  Občerstvení, neformální diskuse a networking  

Seminář moderuje Jana Niedermeierová, redaktorka Hospodářských novin 
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