
                Evropský institut odborových svazů (ETUI) je finančně podporován Evropskou unií 

Pozvánka na seminář ETUI o „porozumění a použití 
finančních dat v EWC/SE WC“. 
 
5. listopadu 2018                                                                                                                      1852-902-11 
 
Zkušeným členům Evropské rady zaměstnanců nebo Rady zaměstnanců SE. 
 
Evropské kompetenční centrum pro zapojení pracovníků a Odbor vzdělání Evropského 
institutu odborových svazů vás zvou na školení, které se bude konat v Bratislavě, na 
Slovensku, od středy 23. do pátku 25. ledna 2019. 
 
Cíle 
 

• Získat dobré porozumění hlavním finančním prohlášením a klíčovým ukazatelům 
výkonu. 

• Prozkoumat různé součásti výroční zprávy. 

• Poskytnout náhled do principů a procesů strategického podnikového plánování. 

• Zvážit možnosti, jak může EWC/SE WC efektivně využít finanční data. 
 
Program 
 
Přiložený návrh programu vám poskytne přehled o obsahu kurzu. 
 
Pracovní jazyky 
 
Angličtina, francouzština a čeština.  V závislosti na registracích může být přidán čtvrtý jazyk. 
 
Kdo by se měl zúčastnit? 
 
Zkušení členové EWC/SE WC, kteří chtějí lépe využít finanční informace, které dostávají 
jakožto zástupci zaměstnanců. 
Požadovaná úroveň znalostí: základní. 
 
Jak probíhá přihlašování? 
 
Může být přijato nejvýše 25 účastníků.  Doporučujeme účast dvou členů z téže EWC/SE WC.  
Výběr účastníků bude proveden institutem ETUI, s ohledem na rovnováhu mezi muži a 
ženami, stejně jako na různorodost zemí a sektorů. 
 
Místo 
 
Park Inn by Radisson Danube Bratislava 
Rybné nám. 1 
811 02 Bratislava 
Slovenská republika 
 
www.parkinn.com/hotel-bratislava 
 

http://www.parkinn.com/hotel-bratislava


Příjezd a odjezd 
 
Příjezd účastníků je očekáván v úterý 22. ledna 2019 ve večerních hodinách a odjezd v 
pátek 25. ledna 2019 po obědě. 
 
Registrace 
 
Vyplňte prosím jednu kopii přiloženého formuláře za každého účastníka a vyplněné formuláře 
odevzdejte na vzdělávací sekretariát ETUI (paní Lut Coremans, lcoremans@etui.org) co 
nejdříve a nejpozději do 14. prosince 2018.  Registrace bude uzavřena dříve, pokud bude 
před tímto termínem překročen maximální počet účastníků. 
 

 

Vaše právo na školení 
 
Dle pravidel mají členové EWC a SE WC právo na uvolnění ze zaměstnání z důvodu účasti 
na školeních.  Článek 10(4) směrnice EWC (2009/38/ES) říká, že je-li to nezbytné k 
výkonu jejich povinností souvisejících se zastoupením v mezinárodním prostředí, poskytne 
se členům zvláštního vyjednávacího výboru a evropské rady zaměstnanců školení, a to bez 
ztráty na mzdě.  Podobná pravidla platí pro členy SE-WC dle směrnice SE (2001/86/ES). 
Navíc mnohé smlouvy o ERZ/RZ SE ustanovují právo na školení, stejně jako národní 
legislativa často poskytuje právo na školení pro zástupce zaměstnanců.  Kontaktujte 
prosím svůj odborový svaz nebo ETUI, pokud potřebujete pomoci s uplatněním nároku na 
školení. 
 

 
Proplácení cestovních a ubytovacích nákladů 
 
Náklady na ubytování, pouze na 3 noci (22., 23. a 24. ledna 2019), jídlo podle programu 
a cestovní náklady budou proplaceny Odborem vzdělání ETUI pouze účastníkům z členských 
států Evropské unie nebo z Albánie, Černé hory, Makedonie, Srbska a Turecka. 
 
Cestovní náklady budou proplaceny na základě nejlevnějšího dostupného jízdného (letecké 
tarify APEX/PEX/turistická třída), v souladu s předpisy EU, což znamená: 
 
o Nejkratší trasa cesty bude vybrána s použitím nejrozumnějšího dopravního prostředku. 
o Vlakové jízdenky budou proplaceny na základě zpátečního jízdného do 1. třídy pro běžné 

vlaky a do 2. třídy pro vlaky Eurostar, Thalys, TGV a podobné. 
o Letenky do byznys třídy nebudou propláceny.  Letecká doprava je přípustná pouze na 

vzdálenost vyšší než 400 km, tzn. zpáteční let nad 800 km.  Tarify do turistické třídy budou 
použity jako kritérium při analýze leteckých cestovních nákladů. 

o Cesta autem bude proplacena jedním z následujících způsobů: 
✓ na základě kilometrové kalkulace při sazbě 0,25 € za kilometr  
✓ na základě zpátečního jízdného na vlak (jízdné do 1. třídy pro běžné 

vlaky a do 2. třídy pro vlaky Eurostar, Thalys, TGV či podobné)  
✓ cena letenky turistickou třídou  

   Bude proplaceno to, co vyjde nejlevněji. 
Nebudou proplaceny náklady na mýtné, palivo či pojištění. 
Nárok na proplacení má pouze jedna osoba, bez ohledu na počet lidí cestujících 
stejným vozidlem. Cestující nemají nárok na kilometrové či ekvivalentní náklady. 

o Účastníci jsou žádáni o využívání veřejné dopravy, kdykoliv je to možné. Platí pravidlo, že 
taxíky nejsou propláceny..  V opodstatněných případech může být provedena výjimka. 

 
Účastníci jsou srdečně zváni k zorganizování svého vlastního způsobu dopravy (po obdržení 
potvrzení registrace od nás). Výjimečně, pokud toto není z praktických důvodů možné, 
můžete se obrátit pro pomoc na Vzdělávací sekretariát. 

mailto:lcoremans@etui.org
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/index_en.htm


Vezměte prosím na vědomí, že náklady na taxíky nebo jiné výdaje, jako například za telefon, 
minibar, noci navíc, obědy navíc, večeře navíc, nadstandardní dvoulůžkový pokoj a případné 
nadstandardní polopenze/plné penze, nejsou hrazeny institutem ETUI. 
 
Dodatečné informace 
 
Výběr účastníků bude proveden nejpozději do 19. prosince 2018.  Uvědomte si, že 
vaše registrace není konečná, dokud vám nepotvrdíme, že jste byli vybráni.  
Cestovní záležitosti si můžete zarezervovat až po tomto potvrzení. 
 
Potřebujete-li jakékoliv další informace, neváhejte kontaktovat Vzdělávací sekretariát ETUI, 
Lut Coremans, e-mail: lcoremans@etui.org. 
 
 
 
S pozdravem, 
 
Bruno Demaître 
Referent pro vzdělání 

Aline Hoffmann 
Koordinátorka Evropského kompetenčního centra pro 
zapojení pracovníků (EWPCC) 

 
 
přiloženo: návrh programu a přihláška 

mailto:lcoremans@etui.org

