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Události za měsíc PROSINEC 

 

Realizované konference UZS ČR v r. 2015 
Na podzim roku 2015 realizovala UZS ČR následující konference: 

 Péče o zdraví zaměstnanců (15. 10. 2015) 

 Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje (22. 10. 2015) 

 Kultura 2016 (3. 11. 2015) 

 Neziskové organizace v roce 2016 (5. 11. 2015) 

 Zdravotnictví 2016 (12. 11. 2015) 

 Školství 2016 (24. 11. 2015) 

 Mezinárodní konference zaměstnavatelů sektoru veřejných služeb (9. 12. 
2015) 

Výstupy z těchto konferencí (program, tiskové zprávy, prezentace, fotogalerie) 
naleznete zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k potřebnosti vyšších 
odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zpracovala stanovisko k potřebnosti vyšších 
odborných škol ve vzdělávací soustavě České republiky. Absolventi vyšších odborných 
škol patří dlouhodobě mezi vyhledávané uchazeče o zaměstnání na trhu práce a to 
zejména v oblastech zdravotnických, sociálních a ekonomických oborů. Stanovisko je k 
dispozici zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k aktuální situaci ve 
zdravotnictví 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zpracovala stanovisko k aktuální situaci ve 
zdravotnictví. Toto stanovisku bylo předloženo na 124. plenární schůzi Rady 
hospodářské a sociální dohody. Stanovisko je k dispozici zde. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 9. 12. 2015 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Unii 
zaměstnavatelských svazů ČR a Svazem měst a obcí ČR.  
Dne 2. 12. 2015 a 14. 12. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody. 
Dne 10. 12. 2015 se prezident Unie zúčastnil semináře mezinárodní organizace 
CEEP, které je UZS ČR členem a se kterou spolupracuje na projektu. 
Dne 17. 12. 2015 se prezident Unie a výkonný ředitel UZS ČR zúčastnili semináře 
mezinárodní organizace EFSI, které je UZS ČR členem. 
Seznam aktivit je k dispozici zde. 
 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci prosinci 
připomínky k normám, které naleznete 
zde. 
Od 1. 1. 2016 bude veškerá legislativa 
k připomínkování odesílána z UZS ČR 
z emailu legislativa@uzs.cz.  

 

 
 
Valná hromada UZS ČR 
 

 
Dne 30. 11. 2015 se uskutečnilo 
jednání představenstva UZS ČR, které 
stanovilo termín Valné hromady UZS 
ČR na 28. 4. 2016 v Praze. 

 

 
 
Odborné sekce UZS ČR 
 

 
V měsíci prosinci se uskutečnilo dne: 

 1. 12. 2015 jednání sekce 
školství, 

 2. 12. 2015 jednání sekce 
kultury. 

 
 
Rada hospodářské a sociální 
dohody: 
 

 
V měsíci prosince se uskutečnilo dne: 

 1. 12. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

 2. 12. 2015 jednání Rady, 
 14. 12. 2015 jednání Rady 

hospodářské a sociální 
dohody. 
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