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Události za měsíc LEDEN 

 

Sociální partneři se stali 
neopomenutelným připomínkovým místem 
Na základě požadavku Unie zaměstnavatelských svazů ČR a ČMKOS schválila 
vláda ČR nová Legislativní pravidla vlády a Jednací řád Legislativní rady 
vlády. 
S účinností od 1. ledna 2015 se stávají sociální partneři neopomenutelným 
připomínkovým místem, tj. nevypořádané připomínky budou předloženy jako 
rozpor do jednání vlády ČR. Předkladatelem rozporu sociálních partnerů je 
ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (viz. čl. 5 odst. 1 písm. g), čl. 5 
odst. 7 an. a čl.8. http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-
vlady-91209/) 
Dále je nově umožněno účastnit se zasedání Legislativní rady vlády a 
vstupovat do obecné diskuze. Dne 15. 1. 2015 jsme se již účastnili zasedání 
LRV a přednesli naše připomínky k návrhu zákona o podmínkách zápisu statusu 
veřejné prospěšnosti. (výčet osob, které se jednání pracovních komisí 
účastní, je v čl. 2, bodech 2 a 3. 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/Jednaci-rad-LRV_1.pdf) 
 

Stanovisko UZS ČR ke karenční době  

Unie zaměstnavatelských svazů ČR zásadně nesouhlasí se zrušením karenční 
doby. Nesouhlas vyjadřuje zejména z důvodu, že zavedením karenční doby v r. 
2008 vedlo ke snížení počtu případů dočasné pracovní neschopnosti, dále díky 
dalšímu navýšení nákladů na lidské zdroje. Pokud tedy má být na zaměstnavatele 
přenesen další a dodatečný požadavek hradit v nějakém parametru první tři dny 
nemocenské, pak očekáváme i nastavení kompenzačního mechanismu. 
Stanovisko je k dispozici zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k dětské skupině 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se obrátila na poslance Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky s žádostí o změnu novely zákona o dětské 
skupině. Vedle avizované dobrovolnosti registrace dětských skupin, ke které se 
staví UZS ČR neutrálně, totiž novela v předloženém znění obsahuje také změny 
zákona o daních z příjmů, které ponechávají daňovou uznatelnost nákladů na 
zřízení a provoz pouze dětským skupinám a ruší jí u dalších typů zařízení, jako 
jsou klasické mateřské školy a péče o děti podle živnostenského zákona. 
Stanovisko je k dispozici zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
 
Dne 12. 1. 2015 se prezident Unie s viceprezidentem Unie pro nestátní 
neziskové organizace zúčastnil jednání s ministrem pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu Mgr. Jiřím Dienstbierem 
Dne 26. 1. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s ministryní práce a 
sociálních věcí Mgr. Michaelou Marksovou, Seznam aktivit prezidenta je 
k dispozici zde: 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci lednu 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh nařízení vlády o 
technických požadavcích na 
zdravotnické prostředky 

 Návrh nařízení vlády o 
ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením 

 Podněty a připomínky k 
vyhodnocení a analýze 
změny nové právní úpravy 
týkající se ochrany 
spotřebitele po 1. 1. 2014, 
oddlužení po 1. 1. 2014 a 
vymáhání pohledávek po 1. 
1. 2013, vyhodnocení jejich 
efektivity a navržení opatření 
k odstranění zjištěných 
nedostatků nebo k 
zefektivnění již zavedených 
opatření 

 Žádost o uvolnění 
prostředků v objemu 140 mil. 
Kč z kapitoly 398 Všeobecná 
pokladní správa do kapitoly 
333 MŠMT za účelem 
zvýšení objemu v oblasti 
poskytování dotací 
soukromým školám v roce 
2015 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci lednu se uskutečnilo dne: 
 

 14. 1. 201 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky 

 26. 1. 2015 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky 
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