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. Události za měsíc BŘEZEN 

 

Konference Šetrná energetika a přeměna 
odpadů na zdroje 
Dne 19. května 2015 se v Auqapalace Hotelu Průhonice uskuteční první letošní 
odborná konference s názvem "Šetrná energetika a přeměna odpadů na 
zdroje", nad kterou převzal záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav 
Sobotka, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR.  

Na konferenci budou diskutována zejména tato témata:  

Role šetrné energetiky v rámci státní energetické koncepce, snížení energetické 
závislosti ČR na zahraničních zdrojích, inovace v obnovitelných zdrojích, 
elektromobilita, smartcities, trendy v malé šetrné energetice, zkušenosti 
s energetikou ve Spolkové republice Německo (Energiewende), odpady jako 
klíčová komodita podporující šetrné nakládání se zdroji, efektivní nakládání 
s odpady a jejich zpracování, včetně energetického využití, strategie nakládání 
s odpady a její ekonomické dopady, atd. 

Registrace na konferenci je možná na www.uzs-konference.cz. 
 

Konference UZS ČR v roce 2015 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během jara a 
podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 JARO: 
o KONFERENCE KOMUNITNÍ SLUŽBY V ČR NEJEN PRO 

SENIORY A OZP 
o ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 

 PODZIM: 
o ZDRAVOTNICTVÍ 2016 
o ŠKOLSTVÍ 2016 
o KULTURA 2016 
o NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 

Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 
 

Stanovisko k placení autorských poplatků 
poskytovateli zdravotních služeb 
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vypracovala stanovisko k placení autorských 
poplatků poskytovateli zdravotních služeb, které zpracovala na základě věcného 
návrhu novely autorského zákona, jež by zrušil výjimku pro poskytovatele 
zdravotních služeb. Unie zaměstnavatelských svazů ČR vyjadřuje zásadní 
nesouhlas s vypuštěním výjimky pro užití předmětů ochrany autorského vlastnictví 
při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních. Stanovisko je 
k dispozici zde. 
 

 
 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci březnu 
připomínky k těmto normám: 

 Národní plán podpory rovných 
příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na 
období 2015–2020 

 Návrh nařízení vlády o 
provedení § 101a zákona o 
sociálních službách 

 Návrh vyhlášky o některých 
opatřeních k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských 
zařízeních 

 Návrh zákona o evidenci tržeb 
 Návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 18/2004 Sb., o 
uznávání odborné kvalifikace 
a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států EU 
a některých příslušníků jiných 
států a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání 
odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

 Věcný záměr zákona o 
dobrovolnictví 

 Návrh vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 277/2004 
Sb., o stanovení zdravotní 
způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, zdravotní 
způsobilosti k řízení 
motorových vozidel s 
podmínkou a náležitosti 
lékařského potvrzení 
osvědčujícího zdravotní 
důvody, pro něž se za jízdy 
nelze na sedadle motorového 
vozidla připoutat 
bezpečnostním pásem 
(vyhláška o zdravotní 
způsobilosti k řízení 
motorových vozidel), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Státní kulturní politika na léta 
2015-2020 (s výhledem do 
roku 2025) 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/index


 
Stanovisko UZS ČR k pracovní době (k 
limitům práce přesčas) ve zdravotnictví  
Unie zaměstnavatelských svazů se ztotožnila s názorem MUDr. Milana 
Cabrnocha, že směrnice o pracovní době, zejména po skončení přechodné 
výjimky (tzv. opt-out), přináší zejména zdravotnické praxi řadu obtížně řešitelných 
problémů. Není možné v současné době v České republice striktní úpravu limitů 
práce přesčas ve zdravotnictví dodržovat, a to zejména u lékařů. Stanovisko je 
k dispozici zde. 
 

Vypořádání mezirezortního připomínkového 
řízení novely zákona č. 218/2000 Sb.  
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se obrátila na 1. 
místopředsedu vlády Ing. Andreje Babiše s žádostí o osobní jednání ve věci 
vypořádání mezirezortního připomínkového řízení novelizace zákona č. 214/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v znění 
pozdějších předpisů. Na vnějším připomínkovém řízení nedošlo k dohodě na 
vypořádání zásadních připomínek KZPS ČR ze strany MF ČR. Dopis je k dispozici 
zde. 
 

Dopis ministrovi školství, mládeže a 
tělovýchovy 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se obrátila na ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka,  MBA s žádostí o intenzivnější komunikaci 
mezi MŠMT a sociálními partnery. Dopis je k dispozici zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 9. 3. 2015 se uskutečnilo jednání ve věci možnosti zařazení odbornosti 913 
do úhradové vyhlášky za účasti prezidenta Unie, náměstka ministra 
zdravotnictví, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a odborníků. 
Dne 20. 3. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání pracovní skupiny 
dřevozpracujícího a lesního průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 

 
 

 

 
Jednání odborných sekcí UZS ČR 
 

 
V měsíci březnu se uskutečnila jednání 
3 odborných sekcí UZS ČR: 

 2. 3. 2015 Zdravotní sekce 

 18. 3. 2015 Sekce školství 
 30. 3. 2015 Sociální sekce 

 
 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci březnu se uskutečnilo dne: 
 

 6. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro koncepci důchodové 
reformy 

 9. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro daně a pojištění 

 12. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví 

 16. 3. 2015 jednání plenární 
schůze RHSD  

 17. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky 

 24. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví 

 31. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro školství 
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Česká republika  

 

   

 

http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
mailto:info@uzs.cz

