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Události měsíce DUBNA 

Stanovisko UZS ČR k přechodu 
financování soc. služeb na kraje 
V rámci jednání pracovní týmu RHSD pro sociální otázky RHSD, dne 17. 4. 
2014, předložila UZS ČR oficiální stanovisko týkající se přechodu financování 
sociálních služeb na kraje. UZS ČR vyjádřila velké znepokojení ve smyslu 
nepřipravenosti celého procesu. Z předloženého materiálu totiž nevyplýval 

žádný časový harmonogram jednotlivých kroků dotačního řízení jak v části 
centrální (MPSV), tak k části krajské. Dále materiál neobsahoval žádný 
technický popis přechodu financování na kraje (el. žádosti o dotaci, termíny, 
samosprávné procesy, apod.), ani žádné principy, které by zaručovaly 
zavedení transparentního přístupu při dotačním řízení. Úplné znění stanoviska 
je k dispozici zde:  
  
  

Transparentnost ano, další byrokracii ne 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vydala společné prohlášení se Svazem 
měst a obcí ČR a Spolkem pro obnovu venkova ČR týkající se v současné 

době projednávaného návrhu zákona o Registru smluv. Jeho cílem je podle 
předkladatelů rozšíření stávajících kontrolních mechanismů o veřejnou kontrolu 
činnosti veřejné správy. Ve společném prohlášení je konstatováno, že kontrolní 
činnost veřejné správy považujeme v demokratickém a právním státě za 
podstatnou záruku jejího řádného výkonu a že vítáme jakékoliv racionální 
snahy o její zkvalitnění. Zároveň ovšem konstatujeme, že současná podoba 
výše uvedených návrhů právních předpisů negarantuje, že deklarovaných 
cílů bude dosaženo, aniž by zároveň došlo k enormnímu nárůstu 
byrokratické zátěže vykonavatelů veřejné správy a jim podřízených subjektů. 

Za největší problémy předloženého návrhu zákona o Registru smluv 
považujeme to, že vedle smluv, u nichž lze považovat požadavek na 
uveřejňování za legitimní, bude uveřejňováno velké množství dalších smluv a 
dokumentů, jejichž uveřejňování, byť v anonymizované podobě, lze považovat 
za sporné – smlouvy o poskytování sociálních služeb, nájemní smlouvy na byty 
apod.  
Úplně znění stanoviska je k dispozici zde: 
  
Jednání zástupců UZS ČR s ministryní 
Hornochovou 

24. dubna se uskutečnilo jednání zástupců UZS ČR s paní náměstkyní MFČR 
Hornochovou. Jednání se týkalo čtyř oblastí:  

1.       Daňového limitu na tzv. zaměstnanecké benefity. 

2.       Vymezení termínu poskytovatel zdravotních služeb ve vztahu 
k subjektům poskytujícím služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. 

1.       Změn daňových benefitů neziskových organizací v souvislosti se 
vznikajícím Zákonem o podmínkách zápisu statusu veřejné 

  

Charitativní projekt „Plníme 
přání seniorům“ 
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www.plnime-prani-seniorum.cz 

  

 
  

  
  

Jednání odborných sekcí 

  

   7.dubna 2014, společná Sekce 

zdravotnictví a zástupců 
zdravotních pojišťoven 

   15.duben 2014, Sekce 

sociálních služeb 

  
  
  

  
Připomínkovaná legislativa 
  

  

UZS ČR zpracovala v měsíci dubnu 
připomínky k těmto normám: 

     14023 Návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

     14024 Návrh systémových 
změn v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění s cílem 
zvýšit efektivitu a 
transparentnost systému 
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prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku. 

2.       Rozporů a nekoncepčností v oblasti účetnictví, rozpočtových pravidel 
a daně z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací. 

Paní náměstkyně Hornochová si vyslechla předložené argumenty a byla 
učiněna dohoda o realizaci dalších jednání na úrovni konkrétních odborů, do 
jejichž gesce témata spadají. 

  
Plenární schůze RHSD ČR 
Dne 22. dubna 2014 se konala 108 Plenární schůze Rady hospodářské a 
sociální dohody ČR, na jejímž programu bylo projednání čtyř bodů: aktuální 
problémy ve zdravotnictví, strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro 
období 2012 až 2020, financování sociálních služeb v souvislosti s přechodem 
financování na kraje a aktivní politika zaměstnanosti ve smyslu aktivit v oblasti 
podpory hospodářského růstu, zaměstnanosti a vyhodnocení přijatých opatření. 
Záznam z jednání Plenární schůze je k dispozici zde:  

  
Jednání pracovních týmů RHSD ČR 
Dne 8. dubna 2014 se uskutečnilo jednání PT RHSD pro EU. Na jednání byla 

představena konsolidovaná verze Národního programu reforem ČR pro rok 
2014 (NPR 2014) včetně příloh. Byl rovněž prezentován harmonogram 
schválení materiálu vládou a návazné očekávané kroky v rámci tzv. evropského 
semestru (zejména vydání návrhu specifických doporučení a časový prostor na 
ně reagovat). Jednoznačná shoda mezi hospodářskými a sociálními partnery a 
vládou panovala ohledně nepřijetí loňského doporučení České republice k tzv. 
předdůchodům. Na tomto konceptu panuje široká shoda a neplánuje se jeho 
zrušení. Odbory se kladně postavily k návrhu zaslat Komisi dopis, kde vyjádří 
svou nespokojenost s návrhem tohoto doporučení. Rovněž se ohradily 
proti minimálnímu času (1 den), který je v letošním roce stanoven 
k zformulování reakce ČR na návrh doporučení a který značně ztíží vést 
jakýkoliv širší sociální dialog na národní úrovni. Shoda panovala rovněž na 
potřebě citlivé a obezřetné deregulaci regulovaných profesí a potřebě suverenity 
členských států nad volbou energetického mixu.  
  
Dne 15. dubna 2014 se uskutečnilo jednání PT RHSD pro zdravotnictví. Mezi 

projednávaná témata patřily aktuální problémy ve zdravotnictví, ekonomické 
dopady v segmentu zdravotnictví za období 2011 – 2013, práce přesčas a 
léková politika. Zápis z jednání je k dispozici zde: 
  
  

Jednání expertního týmu pro daně a 
pojištění 
Dne 8. 4. 2014 proběhlo na půdě Svazu průmyslu a dopravy ČR jednání 
expertního týmu pro daně a pojištění za účasti Mgr. Simony Hornochové, 
náměstkyně MF ČR pro daně a cla. Tématy setkání byly plánované daňové 

změny od 1. 1. 2015, daňové záměry nové vlády, stav prací a příprav daňových 
změn a nastavení spolupráce MF ČR a zaměstnavatelskými Svazy.  
Zápis z jednání je k dispozici zde: 
 

veřejného zdravotního pojištění. 

     14027 Návrh zákona, kterým 
se mění zákon č.563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů 

     14036 Postup při procesním 
modelování agend a tvorby 
standardů agend veřejné 
správy pro jednotný a finančně 
měřitelný výkon veřejné správy 

     Náměty k žádosti o vyjádření 
k obsahu zákona o veřejných 
zakázkách a sdělení námětů a 
postřehů k přípravě návrhu 
nového zákona o veřejných 
zakázkách, podané dne 11. 3. 
2014 Ing. Jiřím Houdkem, 
náměstkem ministryně pro 
místní rozvoj 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

  
  
  

Vybraná jednání prezidenta 

  

Dne 8. dubna se prezident UZS 
ČR, Jiří Horecký, setkal 
s generální ředitelkou Úřadu práce 
ČR, Ing. Marií Bílkovou, a jednal 

s ní na téma aktivní politika 
zaměstnanosti a možné zavedení 
institutu služeb pro domácnosti 
jako nového nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti. 17. Dubna 
pak proběhlo jednání s paní 
ministryní MPSV Marksovou na 

téma aktuálních problémů 
poskytovatelů sociálních služeb a 
přechodu financování sociálních 
služeb na kraje. Seznam všech 
aktivit prezidenta je k dispozici 
zde: 
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