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Události měsíc LISTOPAD 

 
V měsíci listopadu 2014 UZS ČR pořádala 4 odborné konference na téma: 
 

ZDRAVOTNICTVÍ 2015  
 
Odborná konference se konala dne 27. 11. 2014 v Diplomat Hotel Prague pod 
záštitou a za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky, za 
osobní účasti ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA a řady 
odborníků. Konference se zúčastnilo na 350 účastníků.. 
PowerPointové prezentace z celé konference naleznete zde. Fotodokumentace 
je k nahlédnutí zde. 
 

ŠKOLSTVÍ 2015 
 
Odborná konference se konala dne 25. 11. 2014 v Paláci Charitas v Praze pod 
záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za osobní účasti ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA a řady odborníků. 
Konference se zúčastnilo na 200 účastníků.  
PowerPointové prezentace z celé konference naleznete zde. 
 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2015 
 
Odborná konference se konala dne 12. 11. 2014 v Era Světě v Praze. Konference 
se zúčastnili odborníci z Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace, Odborového svazu zdravotnictví a 
sociální péče ČR. 
Konference se zúčastnilo na 100 účastníků. 
PowerPointové prezentace z celé konference naleznete zde. 
 

KULTURA 2015 
 
Odborná konference se konala dne 10. 11. 2014 v Barokním refektáří v Praze pod 
záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za účasti 1. náměstkyně 
ministra kultury JUDr. Kateřiny Kalistové a mnoho dalších odborníků, kteří 
diskutovali o aktuálních tématech v oblasti kultury.  
V odpolední části se konala závěrečná konference v rámci projektu Druhá kariéra 
v performing arts, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. 
Konference se zúčastnilo na 150 účastníků. 
 

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti 
 
UZS ČR a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sepsali společné 
stanovisko k zastavení projednávání současné verze zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti a jeho následnému přepracování. Stanovisko je k dispozici zde: 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci 
listopadu připomínky k těmto 
normám: 

 Návrh, kterým se mění zákon 
č. 169/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 25/2008 Sb., o 
integrovaném registru 
znečišťování životního 
prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Věcný záměr zákona o 
odpadech. 

 Návrh vyhlášky, kterou se 
stanoví rozsah a způsob 
zajištění odděleného 
soustřeďování složek 
komunálních odpadů. 

 Návrh věcného záměru 
zákona o výrobcích s 
ukončenou životností. 

 Návrh vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č.  98/2012 
Sb., o zdravotnické 
dokumentaci, ve znění 
vyhlášky č. 236/2013 Sb.   

 Návrh zákona Návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), 

  

http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=146
https://www.dropbox.com/sh/5xwm58r8id0shx3/AABcs0Z6z_eb7ljlNyL_BwWBa?dl=0
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=146
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=146
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23


Elektronická evidence tržeb 
 
V současné době je Ministerstvem financí ČR připravován zákon o elektronické 
evidenci tržeb - EET, jehož hlavním cílem je minimalizovat daňové úniky. Zákon 
by měl být účinný od roku 2016. Vzhledem k tomu, že se tento zákon bude dotýkat 
opravdu všech subjektů přijímajících platby v hotovosti, rozhodla se UZS ČR s 
Ministerstvem financí průběžně diskutovat možné dopady na členy UZS ČR. Na 
webu UZS ČR je pro informaci uložen návrh UZS ČR na činnosti, který by měly 
být z EET vyjmuty. Tento návrh byl v listopadu předložen zástupcům Ministerstva 
financí. Návrh UZS ČR je k dispozici zde: 
 

Vybraná jednání prezidenta 
 
Dne 7. 11. 2014 jednal s šéfporadcem předsedy vlády PhDr. Vladimírem 
Špidlou. 
Dne 11. 11. 2014 se uskutečnilo pracovní jednání s výkonným ředitelem Unie a 
viceprezidentem Unie pro neziskové organizace k elektronické evidenci tržeb v 
sektoru neziskových a sociálních služeb. Seznam aktivit prezidenta je 
k dispozici zde: 
 

VŠEM ČLENŮM UZS ČR PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 
2015! 
 

ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 247/2000 Sb., o 
získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Návrh novely vyhlášky č. 
134/1998 Sb., kterou se 
vydává seznam 
zdravotnických výkonů 
s bodovými hodnotami.  

 Návrh vyhlášky o stanovení 
odborných kritérií a dalších 
náležitostí pro poskytování 
lázeňské léčebně rehabilitační 
péče. 

 Návrh vyhlášky o stanovení 
hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a 
regulačních omezení pro rok 
2015. 

 Návrh nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 
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