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Události měsíc ŘÍJEN 

 
Srdečně Vás zveme na následující konferenci, kterou pořádá UZS ČR dne 27. 11. 
2014 v Praze: 
 

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2015  

Zveme Vás na unikátní konferenci na téma Zdravotnictví 2015, která se 
koná dne 27. 11. 2014 v hotelu Diplomat v Praze pod záštitou a za osobní 
účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za účasti ministra 
zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA. 

Na konferenci bude diskutován stav českého zdravotnictví, výhled na příští 
období, vize, záměry a očekávané změny. Jedná se o setkání odborníků, 
zástupců státu, poskytovatelů, zdravotních pojišťoven, zákonodárců, zástupců 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, akademiků a dalších odborníků. 

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde taktéž naleznete předběžný program konference. 
 
 

Navýšení možnosti tvorby Fondu 
kulturních a sociálních potřeb 
Dne 20. 10. 2014 na jednání RHSD vnesl prezident UZS ČR opakovaně 
požadavek navýšení možnosti tvorby Fondu kulturních a sociálních potřeb u 
rozpočtových a příspěvkových organizací zpět na 2 % celkových osobních 
nákladů. Jde o navrácení stavu k r. 2009, kdy došlo ke snížení na 1 % v důsledku 
dopadů finanční krize. Tímto tématem se bude zabývat Tripartita na lednovém 
zasedání, s tím, že požadavek sociálních partnerů je návrat na 2 % a to ještě v r. 
2015. 

 
Zákon o statusu veřejné prospěšnosti 

UZS ČR a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR zaslali společný dopis 
předsedovi vlády ČR, ve kterém ho žádali o pozastavení projednávání zákona o 
statusu veřejné prospěšnosti a to z několika důvodů, např. zákon byl předložen ve 
stejné verzi jako při jeho projednávání v Senátu na podzim 2013, nebyly naplněny 
závěry ze zasedání PT RHSD pro neziskové organizace atd. Dopis je k dispozici 
zde: 

 
Tisková zpráva k zákonu o statusu veřejné 
prospěšnosti 
UZS ČR požádala vládu, aby zastavila přípravu zákona o statusu veřejné 
prospěšnosti. Zástupci UZS ČR zaslali předsedovi vlády ČR Bohuslavu 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci říjnu 
připomínky k těmto normám: 

 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 

 Aktualizace Státní 
energetické koncepce 

 Návrh zákona o kultuře 

 Návrh vyhlášky o 
významných informačních 
systémech a jejich určujících 
kritériích 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 

 
Jednání odborných sekcí UZS ČR 
 

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

 14. 10. 2014 Sociální sekce 
 22. 10. 2014 Zdravotní sekce 

 22. 10. 2014 společné 
jednání Zdravotní sekce a 
sekce Pojišťoven a 
finančních služeb 
 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci říjnu se uskutečnilo dne: 
 

 17. 10. 2014 jednání PT 
RHSD pro sociální otázky 

 20. 10. 2014 jednání plenární 

  

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


Sobotkovi dopis, ve kterém žádají zásadní změny, které dají jasné mantinely 
statusu veřejné prospěšnosti. Tisková zpráva je k dispozici zde: 

 
Zákon o poskytování služeb péče o dítě 
v dětské skupině 
UZS ČR se obrátila na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR s žádostí o 
podporu zákona o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině, vráceného 
prezidentem republiky. UZS ČR podporuje vznik dětských skupin dlouhodobě, 
protože mají pozitivní dopad na zaměstnanost a slaďování pracovního a 
rodinného života. Tisková zpráva je k dispozici zde: 

 
Vybraná jednání prezidenta 
Dne 15. 10. 2014 se zúčastnil prezident Unie 52, zasedání Rady kvality 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Dne 21. 10 2014 se uskutečnilo společné jednání zástupců UZS ČR se zástupci 
Ministerstva financí ČR k elektronické evidenci tržeb v sektoru neziskových a 
sociálních služeb. Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 
 

schůze RHSD (Tripartity) 
 22. 10. 2014 jednání PT 

RHSD pro zdravotnictví 
 

 
 

 

 

 

  

KONTAKT 

tel.: 234 633 210 
 
e-mail: info@uzs.cz  

  

ADRESA 

Na Pankráci 1618/30 
Praha 4, 140 00 
Česká republika  
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