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. Události za měsíc ÚNOR 

 

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. 

 

Připravovaný zákon o kultuře a navýšení 
rozpočtu MK ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se obrátila na ministra kultury Mgr. Daniela 
Hermana s žádostí o doplnění připravovaného zákona o kultuře o povinnost pro 
kraje a obce ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro kulturu, 
zejména tím, že zabezpečí finanční podporu kultury ze svého rozpočtu.  Součástí 
dopisu byla vyjádřena plná podpora požadavku ministra kultury o navýšení 
kapitoly resortu o 600 mil. Kč v oblasti zvýšení investičních pobídek v audiovizi a 
zvýšení položek pro podporu živého a neživého umění. Dopis je k dispozici zde. 
 

Výbor pro legislativu a financování 
RV NNO  
Ing. Marek Šedivý, viceprezident UZS pro nestátní neziskové organizace, se stal 
členem pracovní skupiny ke Koncepci politiky státu vůči nestátním neziskovým 
organizacím Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 16. 2. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání na téma úrazové pojištění – 
varianta D) – zdravotní pojišťovny s ředitelkou Odboru legislativy VZP ČR Mgr. 
Ditou Legnerovou a náměstkyní ministra zdravotnictví JUDr. Lenkou Teska 
Arnoštovou, Ph.D. 
V měsíci únoru se prezident Unie zúčastnil jednání Rady hospodářské a sociální 
dohody a pracovního týmu RHSD pro sociální otázky. 
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 

 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci únoru 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh vyhlášky provádějící 
některá ustanovení zákona o 
zdravotnických prostředcích 

 Návrh poslanců Soni Markové, 
Stanislava Grospiče, 
Stanislava Mackovíka, 
Miroslava Opálky a Josefa 
Šenfelda na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů 
(tisk č. 393) 

 Návrh poslanců Miroslava 
Opálky a dalších na vydání 
zákona, kterým se mění zákon 
č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů a další 
související zákony (tisk č. 392) 

 Návrh zákona o ukončení 
důchodového spoření a návrh 
zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o ukončení 
důchodového spoření 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 
2015-2020" od "Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR 

 Stanovení příslušnosti pro 
vedení jednotného řízení k 
realizaci stavebního záměru v 
připravované novele 
stavebního zákona a zákonů 
souvisejících 

 Návrh vyhlášky o stanovení 
výše náhrad výdajů za 
odborné úkony a úkony 
Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 
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