_______________________________________________________________________________
Určeno:
členům OS SKP a ASKP ČR,
účastníkům semináře organizovaného v rámci Projektu
____________________________________________
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na vzdělávací seminář organizovaný v rámci klíčové aktivity
KA č. 1 k tématu

„Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe
v odvětvích sklo, keramika a porcelán“.
Seminář se uskuteční dne

28. května 2019 v Praze
v prostorech společnosti LAUFEN CZ s.r.o.

Prague Gallery Laufen,
náměstí I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), Praha 2
Seminář je organizován v rámci Projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a
přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“, registrační číslo projektu
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001970.
Zaměření semináře
Seminář bude zaměřen k následujícím tématům:
• mzdové systémy v podnikových kolektivních smlouvách (dále jen: PKS) ve vazbě
na tzv. minimální a zaručenou mzdu,
• tarifní systémy - definice, přehledy,
• druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,
• shrnutí praxe v odvětví sklo, keramika a porcelán v dané oblasti.
Prosíme, aby každý účastník akce byl obeznámen se situací v kolektivním vyjednávání s důrazem
na mzdovou oblast ve své vlastní firmě a aby byl schopen vznést pozitivní i negativní příklady
z této problematiky právě ve vazbě na mzdový a tarifní systém.

Časový rozvrh semináře
Úterý 28. května 2019
do 09:00 hod.

Individuální příjezd účastníků školení do Prague Gallery
Laufen (http://www.praguegallery.cz), prezence

09:00 - 11:30 hod.

První blok školení

11:30 - 12:30 hod.

Přestávka na občerstvení

12:30 - 15:00 hod.

Druhý blok školení

15:00 - 15:30 hod.

Přestávka

15:30 - 17:30 hod.

Třetí blok školení

17:30 - 18:00 hod.

Evaluační aktivity - test a vyplnění dotazníků

po 18:00

Vyúčtování cestovného
Ukončení semináře, odjezd účastníků

Informační pokyny pro účastníky semináře
Účast na semináři

Školení se zúčastní 15 zástupců Odborového svazu skla, keramiky
a porcelánu a 15 zástupců Asociace sklářského a keramického
průmyslu ČR
Seminář je určen především po odborové linii pro předsedy ZV OS a
po profesní linii pro osoby, které se ve firmách věnují mzdové
problematice

Místo konání semináře

LAUFEN CZ s.r.o. - Prague Gallery Laufen, náměstí I. P. Pavlova 5,
Praha 2 - Nové Město
Prague Gallery Laufen sídlí v rohové budově hned vedle jednoho z
výstupu ze stanice metra I. P. Pavlova (linka C)
Příjezd účastníků je individuální. Parkovat auto lze například na
parkovišti u Hlavního nádraží nebo v garážích Kongresového centra
na Vyšehradě (obojí na trase linky C metra)

Bližší informace na požádání poskytne účastníkům z OS SKP pan Zdeněk Zmeškal, e-mail:
zmeskal.zdenek@ossklo.cz, tel.: 222 711 123, 602 673 983, účastníkům z ASKP ČR pan Marek
Novák, MBA, e-mail: info@askpcr.cz, tel.: 773 293 833.
Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem

……………………………..

…………………………….

Za OS SKP

Za ASKP ČR

JUDr. Vladimír Kubinec
předseda

Ing. Petr Mazzolini
prezident

V Praze dne 2. května 2019

