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Události za měsíc ÚNOR

Valná hromada UZS ČR

Konference UZS ČR v roce 2018
Unie zaměstnavatelských svazů ČR i v letošním roce uspořádá na podzim sérii
konferencí na tato témata:
•
•
•
•

ZDRAVOTNICTVÍ 2019 - 8. a 9. listopadu 2018 (hotel Grandior Praha)
ŠKOLSTVÍ 2019 - 15. listopadu 2018 (TOP hotel Praha)
KULTURA 2019 - 27. listopad 2018 (Palác Charitas, Praha)
NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2019 - 29. listopad 2018 (Palác
Charitas Praha)
Diskutovat právě o těchto problémech s představiteli politické reprezentace a
veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností vnímáme jako velmi
důležité.

KALENDÁŘ AKCÍ na www.uzs.cz
Od března 2018 byla spuštěna nová aplikace KALENDÁŘ AKCÍ na
www.uzs.cz, kde jsou zveřejňovány pozvánky na akce UZS ČR, členů UZS
ČR a partnerských organizací. Pozvánky na Vaše akce určené ke zveřejnění
posílejte na email tajemnice UZS ČR vera.velkova@uzs.cz.

Dne 18. 4. 2018 od 10:00 se uskuteční
Valná hromada UZS ČR v Paláci
Charitas v Praze (Karlovo náměstí
5, Praha 2).

Solární energie a akumulace
v ČR 2018
Dne 10. 5. 2018 v Praze pořádá Solární
asociace konferenci na téma Solární
energie a akumulace v ČR 2018. Pro
členy UZS ČR je registrační poplatek
snížen o 10 %. Více informací
naleznete zde.

Odpovědi odboru Kolektivního vyjednávání MPSV
UZS ČR zaslala dva dopisy s dotazy na odbor Kolektivního vyjednávání
MPSV. Dotazy se týkaly oprávněnosti UZS ČR kolektivně vyjednávat s
dopadem na členské organizace, které nejsou organizacemi zaměstnavatelů
a ve svých stanovách nemají oprávnění kolektivně vyjednávat, a zákazu, resp.
nezákonnosti stávky. Dopisy a odpovědi MPSV naleznete zde.

E-learning GDPR
Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (General Data Protection Regulation, „GDPR“), které
zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních
údajů. Nařízení nabyde účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí
současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Vaše organizace spravují
a zpracovávají osobní údaje i citlivé údaje občanů EU. CRA UZS ČR pořádá
e-learningové kurzy. Více informací a formu přihlášení naleznete zde.

MPO zahájilo 2. ročník soutěže PŘEMĚNA ODPADŮ
NA ZDROJE
Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo 2. ročník soutěže PŘEMĚNA
ODPADŮ NA ZDROJE. Přihlášky do soutěže se vyplňují na
htpps://druhotnasurovina.mpo.cz v termínu do 31. března 2018. Cílem soutěže
je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné
zacházení se surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků
po ukončení jejich životnosti.
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Rada vlády, Rada hospodářské
a sociální dohody
V měsíci únoru se uskutečnilo dne:
➢ 8. 2. 2018 jednání Rady vlády
pro koordinaci protidrogové
politiky,
➢ 16. 2. 2018 jednání Rady
vlády pro veřejnou správu,
➢ 20.
2.
2018
jednání
pracovního týmu RHSD pro
zdravotnictví.

Vybraná jednání prezidenta
UZS ČR
Vybrané aktivity prezidenta Unie jsou
nově na Facebooku.

1. ročník konference FIREMNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ 2018
Pořadatel: PhDr. Tomáš Langer,
Firemní vzdělávání
Termín: 13. 6. 2018
Místo: konferenční centrum Greenpoint
Přihlášení:
https://www.firemnivzdelavani.eu/event
s/konference-firemni-vzdelavani-2018
Více informací:
https://www.firemnivzdelavani.eu/konfe
rence

