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. Události za měsíc ČERVEN   

 
Konference ŠKOLSTVÍ 2018 
Konference na téma ŠKOLSTVÍ 2018 se koná dne 21. 9. 2017 v TOP 
hotelu v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava 
Sobotky a za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. 
PhDr. Stanislava Štecha, CSc. 
Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde taktéž naleznete program konference. 
 

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2018 
Konference na téma ZDRAVOTNICTVÍ 2018 se koná ve dnech  
12. - 13. 10. 2017 v hotelu Grandior v Praze pod záštitou předsedy 
vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví JUDr. Ing. 
Miloslava Ludvíka, MBA. 
Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde taktéž naleznete předběžný program konference. 
 

Konference KULTURA 2018 
Konference na téma KULTURA 2018 se koná dne 7. 11. 2017 v Paláci 
Charitas v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava 
Sobotky a ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. 
Přihlašování bude spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde bude umístěn předběžný program konference. 
 

Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2018 
Konference na téma NEZISKOVÝ SEKTOR - novinky v roce 2018 se 
koná dne 9. 11. 2017 v Paláci Charitas v Praze. 
Přihlašování bude spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde bude umístěn předběžný program konference. 
 

Zavedení certifikace FSC ve státních lesích 
České lesní hospodářství má více než 250letou tradici a rozloha lesů za 
poslední století kontinuálně roste; mimo jiné i díky dobře nastvené 
legislativě založené na principu trvale udržitelného hospodaření v lesích. 
Ze stejného principu vychází certifikace PEFC, kterou je kontrolováno více 
než 70 % všech lesů v Česku, a to bez ohledu na typ vlastnictví (lesy 
státní, obecní, soukromé, církevní). O tom, že české lesy budou 
certifikovány podle PEFC bylo rozhodnuto v roce 2000 na úrovni 
Ministerstva zemědělství ČR. Zavedení dvojí certifikace (PEFC a FSC) 
lesů nepřináší kvalitu hospodaření v lesích. Lesnicko-dřevařská komora 
ČR se bude i nadále tématem certifikace v lesích zabývat. Dopis 
naleznete zde. 
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Připomínkovaná legislativa 

UZS ČR zpracovala v měsíci červnu 
připomínky k normám, které naleznete 
zde. 
Od 1. 1. 2016 je veškerá legislativa k 
připomínkování odesílána z UZS ČR 
z emailu legislativa@uzs.cz.  

 
 

 

Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci červnu se uskutečnilo dne: 

 29. 6. 2017 jednání PT RHSD 
pro místní rozvoj a fondy EU, 

 29. 6. 2017 jednání PT RHSD 
pro vnitřní trh, 

 30. 6. 2017 jednání PT RHSD 
pro dopravu a dopravní 
infrastrukturu, 

 30. 6. 2017 jednání PT RHSD 
pro hospodářskou politiku. 

* Zápisy z jednání Rady hospodářské a 
sociální dohody jsou k dispozici na webových 
stránkách UZS v sekci „Pro členy“. 
 
 
 

 

Vybraná jednání prezidenta UZS 
ČR 
 

 
Seznam vybraných aktivit prezidenta 

Unie je k dispozici zde. 

 
 

Odpovědné podnikání má 
cenu. A vy ji můžete získat! 
 

Chová se vaše firma 
udržitelně? Záleží vám na vašich 
zaměstnancích, přírodě, místní 
komunitě? Dejte o sobě vědět a 
přihlaste se do 14. ročníku prestižní 
nezávislé ceny TOP Odpovědná 
firma. Vyberte si z desítky kategorií, 
které pokrývají všechny hlavní oblasti 
udržitelného podnikání. Účast v 
cenách TOP OF je zdarma a 
přihlašovat lze projekty i celkové 
firemní strategie. 
Registrace otevřeny od 1. 6. do 31. 
7. 2017 na www.odpovednefirmy.cz  

 
 

 

  

 

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
mailto:info@uzs.cz
http://www.uzs.cz/cz/klientska-sekce/pripominkova-legislativa
file:///C:/Users/Věra%20Velková/Desktop/UZS/UZS%20NEWS/09_11_2015/legislativa@uzs.cz
http://www.uzs.cz/cz/klientska-sekce/jednani-prezidenta
http://www.odpovednefirmy.cz/

