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UZS NEWS 01/2015 
 

 

 
.  

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 

 

 

 

  

KONTAKT 

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

  

ADRESA 

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

 

  

   

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/Jednaci-rad-LRV_1.pdf
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/index
mailto:info@uzs.cz
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. Události za měsíc ÚNOR 

 

Konference UZS ČR v roce 2015 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během jara a 
podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 JARO: 
o KONFERENCE KOMUNITNÍ SLUŽBY V ČR NEJEN PRO 

SENIORY A OZP 
o ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 

 PODZIM: 
o ZDRAVOTNICTVÍ 2016 
o ŠKOLSTVÍ 2016 
o KULTURA 2016 
o NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 

Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 

 

Připravovaný zákon o kultuře a navýšení 
rozpočtu MK ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se obrátila na ministra kultury Mgr. Daniela 
Hermana s žádostí o doplnění připravovaného zákona o kultuře o povinnost pro 
kraje a obce ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro kulturu, 
zejména tím, že zabezpečí finanční podporu kultury ze svého rozpočtu.  Součástí 
dopisu byla vyjádřena plná podpora požadavku ministra kultury o navýšení 
kapitoly resortu o 600 mil. Kč v oblasti zvýšení investičních pobídek v audiovizi a 
zvýšení položek pro podporu živého a neživého umění. Dopis je k dispozici zde. 
 

Výbor pro legislativu a financování 
RV NNO  
Ing. Marek Šedivý, viceprezident UZS pro nestátní neziskové organizace, se stal 
členem pracovní skupiny ke Koncepci politiky státu vůči nestátním neziskovým 
organizacím Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 16. 2. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání na téma úrazové pojištění – 
varianta D) – zdravotní pojišťovny s ředitelkou Odboru legislativy VZP ČR Mgr. 
Ditou Legnerovou a náměstkyní ministra zdravotnictví JUDr. Lenkou Teska 
Arnoštovou, Ph.D. 
V měsíci únoru se prezident Unie zúčastnil jednání Rady hospodářské a sociální 
dohody a pracovního týmu RHSD pro sociální otázky. 
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 

 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci únoru 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh vyhlášky provádějící 
některá ustanovení zákona o 
zdravotnických prostředcích 

 Návrh poslanců Soni Markové, 
Stanislava Grospiče, 
Stanislava Mackovíka, 
Miroslava Opálky a Josefa 
Šenfelda na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů 
(tisk č. 393) 

 Návrh poslanců Miroslava 
Opálky a dalších na vydání 
zákona, kterým se mění zákon 
č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů a další 
související zákony (tisk č. 392) 

 Návrh zákona o ukončení 
důchodového spoření a návrh 
zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o ukončení 
důchodového spoření 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 
2015-2020" od "Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR 

 Stanovení příslušnosti pro 
vedení jednotného řízení k 
realizaci stavebního záměru v 
připravované novele 
stavebního zákona a zákonů 
souvisejících 

 Návrh vyhlášky o stanovení 
výše náhrad výdajů za 
odborné úkony a úkony 
Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 

 

  

KONTAKT 

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

  

ADRESA 

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

 

  

   

http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/index
mailto:info@uzs.cz
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. Události za měsíc BŘEZEN 

 

Konference Šetrná energetika a přeměna 
odpadů na zdroje 
Dne 19. května 2015 se v Auqapalace Hotelu Průhonice uskuteční první letošní 
odborná konference s názvem "Šetrná energetika a přeměna odpadů na 
zdroje", nad kterou převzal záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav 
Sobotka, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR.  

Na konferenci budou diskutována zejména tato témata:  

Role šetrné energetiky v rámci státní energetické koncepce, snížení energetické 
závislosti ČR na zahraničních zdrojích, inovace v obnovitelných zdrojích, 
elektromobilita, smartcities, trendy v malé šetrné energetice, zkušenosti 
s energetikou ve Spolkové republice Německo (Energiewende), odpady jako 
klíčová komodita podporující šetrné nakládání se zdroji, efektivní nakládání 
s odpady a jejich zpracování, včetně energetického využití, strategie nakládání 
s odpady a její ekonomické dopady, atd. 

Registrace na konferenci je možná na www.uzs-konference.cz. 
 

Konference UZS ČR v roce 2015 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během jara a 
podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 JARO: 
o KONFERENCE KOMUNITNÍ SLUŽBY V ČR NEJEN PRO 

SENIORY A OZP 
o ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 

 PODZIM: 
o ZDRAVOTNICTVÍ 2016 
o ŠKOLSTVÍ 2016 
o KULTURA 2016 
o NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 

Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 
 

Stanovisko k placení autorských poplatků 
poskytovateli zdravotních služeb 
 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vypracovala stanovisko k placení autorských 
poplatků poskytovateli zdravotních služeb, které zpracovala na základě věcného 
návrhu novely autorského zákona, jež by zrušil výjimku pro poskytovatele 
zdravotních služeb. Unie zaměstnavatelských svazů ČR vyjadřuje zásadní 
nesouhlas s vypuštěním výjimky pro užití předmětů ochrany autorského vlastnictví 
při poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních. Stanovisko je 
k dispozici zde. 
 

 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci březnu 
připomínky k těmto normám: 

 Národní plán podpory rovných 
příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na 
období 2015–2020 

 Návrh nařízení vlády o 
provedení § 101a zákona o 
sociálních službách 

 Návrh vyhlášky o některých 
opatřeních k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských 
zařízeních 

 Návrh zákona o evidenci tržeb 
 Návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 18/2004 Sb., o 
uznávání odborné kvalifikace 
a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států EU 
a některých příslušníků jiných 
států a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání 
odborné kvalifikace), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé 
další zákony 

 Věcný záměr zákona o 
dobrovolnictví 

 Návrh vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 277/2004 
Sb., o stanovení zdravotní 
způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, zdravotní 
způsobilosti k řízení 
motorových vozidel s 
podmínkou a náležitosti 
lékařského potvrzení 
osvědčujícího zdravotní 
důvody, pro něž se za jízdy 
nelze na sedadle motorového 
vozidla připoutat 
bezpečnostním pásem 
(vyhláška o zdravotní 
způsobilosti k řízení 
motorových vozidel), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Státní kulturní politika na léta 
2015-2020 (s výhledem do 
roku 2025) 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23


 
 
Stanovisko UZS ČR k pracovní době (k 
limitům práce přesčas) ve zdravotnictví  
Unie zaměstnavatelských svazů se ztotožnila s názorem MUDr. Milana 
Cabrnocha, že směrnice o pracovní době, zejména po skončení přechodné 
výjimky (tzv. opt-out), přináší zejména zdravotnické praxi řadu obtížně řešitelných 
problémů. Není možné v současné době v České republice striktní úpravu limitů 
práce přesčas ve zdravotnictví dodržovat, a to zejména u lékařů. Stanovisko je 
k dispozici zde. 
 

Vypořádání mezirezortního připomínkového 
řízení novely zákona č. 218/2000 Sb.  
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se obrátila na 1. 
místopředsedu vlády Ing. Andreje Babiše s žádostí o osobní jednání ve věci 
vypořádání mezirezortního připomínkového řízení novelizace zákona č. 214/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v znění 
pozdějších předpisů. Na vnějším připomínkovém řízení nedošlo k dohodě na 
vypořádání zásadních připomínek KZPS ČR ze strany MF ČR. Dopis je k dispozici 
zde. 
 

Dopis ministrovi školství, mládeže a 
tělovýchovy 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se obrátila na ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka,  MBA s žádostí o intenzivnější komunikaci 
mezi MŠMT a sociálními partnery. Dopis je k dispozici zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 9. 3. 2015 se uskutečnilo jednání ve věci možnosti zařazení odbornosti 913 
do úhradové vyhlášky za účasti prezidenta Unie, náměstka ministra 
zdravotnictví, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a odborníků. 
Dne 20. 3. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání pracovní skupiny 
dřevozpracujícího a lesního průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 

 
 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 

 
Jednání odborných sekcí UZS ČR 
 

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

 2. 3. 2015 Zdravotní sekce 

 18. 3. 2015 Sekce školství 
 30. 3. 2015 Sociální sekce 

 
 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci březnu se uskutečnilo dne: 
 

 6. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro koncepci důchodové 
reformy 

 9. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro daně a pojištění 

 12. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví 

 16. 3. 2015 jednání plenární 
schůze RHSD  

 17. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky 

 24. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví 

 31. 3. 2015 jednání PT RHSD 
pro školství 

 

 

  

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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http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
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http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/index
mailto:info@uzs.cz
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Události za měsíc DUBEN 

 

Konference UZS ČR v roce 2015 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu 
uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 PODZIM: 
o ZDRAVOTNICTVÍ 2016 
o ŠKOLSTVÍ 2016 
o KULTURA 2016 
o NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 
o ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 

Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 

 

Jednání s prezidentem ČR Milošem 
Zemanem 
Dne 1. 4. 2015 se prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký 
zúčastnil jednání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Na jednání 
byla mj. diskutována témata z oblasti sociálních služeb, školství, kultury, 
zdravotnictví.  
 

Stanovisko UZS ČR k fondu kulturních a 
sociálních potřeb 

Za stranu zaměstnavatelů předkládáme požadavek na navýšení tvorby FSKP  
na 2 % od 1. ledna 2016, resp. na parametrickou skutečnost před r. 2011, a to s 
odkazem na skutečnost, že okolnosti, za kterých k této redukci došlo a které byly 
uváděny jako důvod této změny, jsou již převážně překonány. Ve stanovisku jsou 
uvedeny důvody navýšení tvorby FKSP a je k dispozici zde. 
 

Článek v týdenní EURO „Obereme 
pojišťovny“ 
Týdeník Euro otiskl článek s názvem "Obereme pojišťovny" který pojednává o 
plánu Ministerstva financí ČR zřídit tzv. Státní pokladnu (zákon č.218/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech) a nařídit zdravotním pojišťovnám a výzkumným 
institucím vést své bankovní účty pouze u České národní banky. UZS ČR s tímto 
plánem zásadně nesouhlasí, protože jej považuje za opatření hraničící s 
ústavností. Článek, ve kterém je několikrát citováno stanovisko UZS ČR, 
naleznete zde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci dubnu 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 221/2013 Sb., 
kterou se stanovují podmínky 
pro předepisování, přípravu, 
výdej a používání individuálně 
připravovaných léčivých 
přípravků s obsahem konopí pro 
léčebné použití 

 Návrh Koncepce sociálního 
bydlení ČR 2015 – 2025 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Věcný záměr zákona o 
odškodnění protiprávně 
sterilizovaných osob 

 Návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o evidenci tržeb 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci dubnu se uskutečnilo dne: 
 

 13. 4. 2015 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky 

 13. 4. 2015 jednání PT RHSD 
pro nestátní neziskové 
organizace 

 27. 4. 2015 jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody 

 30. 4. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví 

 
 
 
 

 
Valná hromada UZS ČR 
 

  

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


Stanovisko ke zrušení přílohy RVP ZP 
UZS ČR plně podporuje stanovisko Asociace speciálních pedagogů České 
republiky a ostatních odborných asociací ve školství, které nesouhlasí s 
požadavkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu 
RVP ZV příloha LMP bez náhrady. UZS ČR vyjadřuje odmítavé stanovisko k 
zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV), určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
bez náhrady. Text společného prohlášení odborných asociací ve školství je 
k dispozici zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 2. 4. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s předsedou ČMKOS 
Josefem Středulou na téma 2016 - Rok veřejných služeb. 
Dne 15. 4. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o 
možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.  
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 
 

 
Dne 29. dubna 2015 se v sídle v 
sídle Svazu českých a moravských 
výrobních družstev uskutečnilo 
jednání Valné hromady Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR. Na 
programu byla mj. tato témata: 

 zpráva o činnosti za r. 
2014, předběžná zpráva o 
činnosti za r. 2015, 2016 

 rozbor hospodaření za r. 
2014 

 změna stanov 
 pravidla připomínkování 

 

 

 

  

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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Události za měsíc KVĚTEN 

 

Konference Šetrná energetika a přeměna 
odpadů na zdroje 
Dne 22. října 2015 se v hotelu BARCELÓ Praha uskuteční první letošní odborná 
konference s názvem "Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje", nad 
kterou převzal záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, 
Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

Na konferenci budou diskutována zejména tato témata:  

Role šetrné energetiky v rámci státní energetické koncepce, snížení energetické 
závislosti ČR na zahraničních zdrojích, inovace v obnovitelných zdrojích, 
elektromobilita, smartcities, trendy v malé šetrné energetice, zkušenosti 
s energetikou ve Spolkové republice Německo (Energiewende), odpady jako 
klíčová komodita podporující šetrné nakládání se zdroji, efektivní nakládání 
s odpady a jejich zpracování, včetně energetického využití, strategie nakládání 
s odpady a její ekonomické dopady, atd. 

Registrace na konferenci je možná na www.uzs-konference.cz. 

 
Konference UZS ČR v roce 2015 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu 
uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 ZDRAVOTNICTVÍ 2016 - 12. listopadu 2015 

 ŠKOLSTVÍ 2016 - 24. listopadu 2015 

 KULTURA 2016 - 3. listopadu 2015 

 NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 - 5. listopadu 2015 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 

Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 

 
Média citovala stanoviska UZS ČR 

Hospodářské noviny a Aktuálně.cz citovaly stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o 
rozpočtových pravidlech, ve kterém MF ČR navrhuje, aby pojišťovny nejpozději do 
konce března roku 2016 povinně převedly účty do České národní banky. Dále 
Hospodářské noviny citovaly stanovisko UZS ČR k zpřísnění pravidel pro agentury 
práce. Články médií jsou k dispozici zde. 

 
Tisková zpráva k příspěvku na péči 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vydala tiskovou zprávu, ve které 
poskytovatelé sociálních služeb vyzývají vládu České republiky, aby bezodkladně 
zahájila práce na změně systému výplaty příspěvku na péči, aby tato dávka 
začala sloužit svému skutečnému účelu a nebyla předmětem zneužívání. 
Tiskovou zprávu naleznete zde. 

 
 

  

 
Úmrtí 1. viceprezidenta UZS ČR 

 

 
S lítostí 
oznamujeme, že dne 
17. 5. 2015 náhle 
zemřel 1. 
viceprezident UZS 
ČR Ing. Jan 
Sochůrek.  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci květnu 
připomínky k těmto normám: 

 Strategie digitální gramotnosti 
ČR na období 2015 – 2020 

 Komplexní řešení problematiky 
negativních jevů při výkupu 
kovových odpadů v ČR 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) 

 Koncepce rozvoje muzejnictví v 
České republice v letech 2015 – 
2020 

 Hlavní oblasti státní dotační 
politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 
2016 

 Návrh zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

 Návrh vyhlášky o stanovení 
postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu a 
o změně vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 352/2008 Sb., o 
podrobnostech nakládání s 
odpady z autovraků, vybraných 
autovraků, o způsobu vedení 
jejich evidence a evidence 
odpadů vznikajících v 
zařízeních ke sběru a 
zpracování autovraků a o 
informačním systému sledování 
toků vybraných autovraků (o 
podrobnostech nakládání s 
autovraky), ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zpráva za rok 2014 o rovnosti 
žen a mužů a o naplňování 
Vládní strategie pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014 – 
2020 

Podrobné informace jsou 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23


 
Předání petice zástupcům MŠMT 
Odborné asociace ve vzdělávání předaly 28. 5. 2015 v 10:30 hod petici 
zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Petice, pod kterou se 
podepsalo téměř sedmdesát tisíc osob, vyjadřuje nesouhlas s uvažovaným 
rušením možnosti odborně vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací ve školách 
a třídách tomu určených "Žádná odborná asociace ve vzdělávání nezpochybňuje 
potřebu integrace ve školách, ale postupovat při uplatňování myšlenky 
inkluzívního vzdělávání plošně bez diferenciace, je pro všechny žáky v rozporu s 
jejich nejlepšími zájmy. Úroveň jejich vzdělání by byla takovými kroky vážně 
ohrožena, stejně tak jako jejich zdravý psychický vývoj." Petici naleznete zde. 

 
Vybraná jednání prezidenta 
Dne 13. 5. 2015 se prezident Unie zúčastnil 2. jednání s náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o 
možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.  
Dne 19. 5. 2015 se prezident Unie spolu s předsedou českých knihkupců a 
nakladatelů zúčastnil jednání s náměstkyní ministra kultury JUDr. Kateřinou 
Kalistovou ke grantovému systému. 
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 
 

k dispozici zde: 

 
 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci květnu se uskutečnilo dne: 

 12. 5. 2015 jednání PT RHSD 
pro veřejné služby 

 18. 5. 2015 jednání plenární 
schůze Rady hospodářské a 
sociální dohody 

 25. 5. 2015 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky 

 
Národní akční plán pro 
Alzheimerovu chorobu a další 
obdobná onemocnění na léta 2014 – 
2017 
 

 
Za UZS ČR byl nominován MUDr. Ing. 
Petr Fiala jako člen meziresortní a 
mezioborové pracovní skupiny pro 
přípravu Národního akčního plánu pro 
Alzheimerovu chorobu a další obdobná 
onemocnění na léta 2014 – 2017. 

 

 

 

  

KONTAKT 

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

  

ADRESA 

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

UZS NEWS 06 - 08/2015 
 

 

 
.  

Události za měsíc ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 

 
Srdečně Vás zveme na následující konference, které pořádá UZS ČR na podzim 
2015: 
 

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Konference na téma Péče o zdraví zaměstnanců se koná dne 15. 10. 2015 
v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze pod záštitou a za osobní účasti 
poslance PČR Mgr. Romana Sklenáka.  

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

Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA 
ODPADŮ NA ZDROJE 
Dne 22. 10. 2015 se v hotelu BARCELÓ Praha uskuteční odborná konference s 
názvem "Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje", nad kterou převzal 
záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, Ministerstvo životního 
prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

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

 
Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016  
Konference na téma ZDRAVOTNICTVÍ 2016 se koná dne 12. 11. 2015 v hotelu 
Ambassador v Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava 
Sobotky, se kterým je jednáno o zahájení konference a za účasti ministra 
zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA. 

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

 
Konference ŠKOLSTVÍ 2016 
Konference na téma ŠKOLSTVÍ 2016 se koná dne 24. 11. 2015 v TOP hotelu 
v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za 
účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny 
Valachové, Ph.D. 

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

 
Konference KULTURA 2016 
Konference na téma KULTURA 2016 se koná dne 3. 11. 2015 v Paláci 
Charitas v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky 
a za účasti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. 

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

 
Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 
Konference na téma Neziskové organizace v roce 2016 se koná dne 5. 11. 

2015 v Paláci Charitas v Praze pod záštitou a za osobní účasti 
místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka, 
Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřího 
Dienstbiera.  

 
Přihlašování je spuštěno na webových stránkách Unie www.uzs-konference.cz, 

kde taktéž naleznete program konference. 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsících 
červnu, červenci, srpnu připomínky 
k těmto normám: 
 Návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

 Státní politika vůči nestátním 
neziskovým organizacím na léta 
2015 – 2020 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 Akční plán na podporu zvyšování 
soběstačnosti České republiky v 
surovinových zdrojích substitucí 
primárních zdrojů druhotnými 
surovinami 

 Návrh vyhlášky o státních 
zkouškách grafických disciplín a o 
změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o 
některých dokladech o vzdělání 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

 Strategie migrační politiky České 
republiky a Komunikační strategie 
České republiky k migraci 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 297/2012 Sb., o 
náležitostech Listu o prohlídce 
zemřelého, způsobu jeho 
vyplňování a předávání místům 
určení a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem 
mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a 
hlášení o úmrtí matky (vyhláška o 
Listu o prohlídce zemřelého), a 
návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci, ve znění 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/
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http://www.uzs-konference.cz/
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http://www.uzs-konference.cz/


 

 
UZS ČR spustila nové webové stránky 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR spustila na konci měsíce srpna nové webové 
stránky www.uzs.cz. Nový web obsahuje většinu všech informací webu 
předchozího a dále větší přehled o různých aktivitách Unie. 

 

Zřízení a provoz dětských skupin a dalších 
služeb péče o děti 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR nabízí služby spojené  s žádostí o dotaci na 
ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI 

z Operačního programu Zaměstnanost. Unie zaměstnavatelských svazů má 
bohatou zkušenost s realizací evropských a jiných projektů a je důvěryhodným 
partnerem veřejných institucí. Kontaktní osobou je Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel 
UZS ČR, manažer projektu (tel.: +420 724 508 701, email: vit.jasek@uzs.cz). 
Leták je k dispozici zde. 

 

Termíny připomínkování legislativních 
norem na Ministerstvu zdravotnictví ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR adresovala dopis náměstkovi ministra 
zdravotnictví JUDr. Radku Policarovi s upozorněním na termíny připomínkování 
legislativních norem Ministerstva zdravotnictví ČR, u kterých je často využíváno 
zkrácené připomínkové řízení, a se stížností ve věci projednávání novely zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.  Znění dopisu naleznete zde. 

 

Elektronická evidence tržeb 
Ministerstvo financí ČR vydalo v měsíci červenci newsletter, ve kterém 
informovalo o vytvoření oficiálního loga EET, o konání konference s chorvatským 
ministrem financí a o dalších zajímavostech z oblastí EET. Newsletter naleznete 
zde. 
 

Nabídka společnosti M2C - projekt 
NEMOCENSKÁ 
Společnost M2C nabízí zaměstnavatelů projekt NEMOCENSKÁ, jehož cílem je 
např. snížit procento podvodné nemocnosti, minimalizovat náklady 
zaměstnavatele na výplaty náhrad mezd a další nepřímé náklady. Kontakty a leták 
naleznete zde. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 12. 8. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání k příspěvku na péči s 
ředitelkou odboru Financování kapitol státního rozpočtu I MF ČR Ing. Marií 
Bílkovou a zástupkyní ředitele odboru Sociálních věci, zaměstnanosti a podpory 
nestátních subjektů MF ČR Ing. Radmilou Malou. 
Dne 20. 8. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání se zástupci Ministerstva 
zdravotnictví ke změně financování inkontinenčních pomůcek. Seznam aktivit je 
k dispozici zde. 
 

 

 

vyhlášky č. 236/2013 Sb. 
 Návrh novely zákona, kterým se 

mění zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 Návrh nařízení vlády o stanovení 
výše náhrady za bolest a ztížení 
společenského uplatnění 
odpovídající vzniklé újmě 
způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání, způsobu 
určování výše náhrady v 
jednotlivých případech a postupech 
při vydávání lékařského posudku 
včetně jeho náležitostí ve vztahu k 
posuzované činnosti (nařízení vlády 
o odškodňování bolesti a ztížení 
společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání) 

 Návrh nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 318/2013 
Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných 
lokalit 

 Zhodnocení vývoje hospodaření 
veřejného zdravotního pojištění v 
roce 2014 zpracované na základě 
údajů výročních zpráv a účetních 
závěrek zdravotních pojišťoven za 
rok 2014 

 Řešení dalšího postupu územně 
ekologických limitů těžby hnědého 
uhlí v severních Čechách 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a 
o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí 

 Návrh zákona o sběru vybraných 
dat pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí a prováděcí 
vyhlášky 

 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví 
technicko-ekonomické parametry a 
doby životnosti výroben elektřiny a 
výroben tepla z podporovaných 
zdrojů energie 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 
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Události za měsíc ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD 

 
Srdečně Vás zveme na poslední konferenci letošního roku, kterou pořádá UZS ČR na 
téma:  
 

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
Mezinárodní konference na téma Financování veřejných služeb se koná dne 9. 12. 
2015 v prostorách Vysoké školy finanční a správní v Praze (Estonská 500, Praha 10) a 

vystoupí na ní 2 zahraniční hosté (příspěvky budou tlumočeny).  

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

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

Stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zpracovala stanovisko k návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích. Po vnitřní diskuzi odmítá návrh zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích. Stanovisko je k dispozici zde. 

 

Stížnost UZS ČR a OSZSP ČR při vypořádání 
připomínek k úhradové vyhlášce 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
zaslalo písemnou stížnosti k vypořádání připomínek k úhradové vyhlášce ministrovi 
zdravotnictví. Stížnost je k dispozici zde. 

 

Dopis předsedovi vlády k interpretaci kapitoly č. 
3.10, odst. 1 Programového prohlášení vlády ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR adresovala dopis předsedovi vlády s žádostí o 
interpretaci kapitoly 3.10, odstavce 1 Programového prohlášení vlády ČR, v němž se 
uvádí, že: „Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na 
oblast kultury jako veřejné služby, zajistit přímou vazbu mezi příjmy z turistiky a výdaji 
na záchranu a údržbu památkového fondu a důsledně využít fondů Evropské unie a 
norského finančního mechanismu na opravy památek.“   Znění dopisu je k dispozici 
zde. 

 
 

Dopis ministrovi kultury k autorskému 
zákonu 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR adresovala dopis ministrovi kultury s žádostí o 
zvážení zapracování několika připomínek k novele Autorského zákona. Znění dopisu 
včetně přílohy s připomínkami je k dispozici zde. 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsících září, 
říjen, listopad připomínky k normám, 
které naleznete zde. 

 

 
 

 
Viceprezidentka sekce průmyslu 
 

 
Hlasováním per 
rollam byla zvolena 
nová viceprezidentka 
sekce průmyslu Ing. 
Veronika Hamáčková, 
výkonná ředitelka 
České fotovoltaické 
průmyslové asociace. 
 

 
 

 
Viceprezident sekce pojišťoven a 
finančních služeb 
 

 
Hlasováním per 
rollam byl zvolen nový 
viceprezident sekce 
pojišťoven a 
finančních služeb Ing. 
Miroslav Sedlák, 
předseda Asociace 
provozovatelů 
poukázkových 

systémů. 

 
 

 
Představenstvo 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. 
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Postoj Energetického regulačního úřadu 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Zemědělský svaz ČR adresovali dopis 
prezidentu České republiky a předsedovi vlády s žádostí o přezkoumání postoje 
Energetického regulačního úřadu k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovuje 
podpora pro obnovitelné zdroje energie, kde zcela chybí podpora pro zdroje uvedené 
do provozu v letech 2006 – 2012. Znění dopisu včetně přílohy s připomínkami je 
k dispozici zde. 
 

Vyjádření UZS ČR k dokumentu k podpoře 
podnikatelského vzdělávání 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se vyjádřila k dokumentu Vyjádření k dokumentu: 
Stanovisko podnikatelských a zaměstnavatelských organizací ČR k podpoře 
podnikatelského vzdělávání. Podnikatelské a zaměstnavatelské organizace ČR vidí 
řešení připravenosti na podnikání a profesní dráhu ve zvýšení podílu odborné praxe 
ve výuce a v užší a intenzivnější spolupráci škol se zaměstnaneckou sférou. 

Vyjádření ke stanovisku je k dispozici zde. 
 

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016! 
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 
1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Leták a 
plakát k této povinnosti je k dispozici zde. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 25. 11. 2015 se prezident Unie a předseda Sdružení praktických lékařů ČR 
MUDR. Václav Šmatlák zúčastnili jednání s ředitelem VZP ČR Ing. Zdeňkem 
Kabátkem a náměstkem ředitele VZP ČR MUDr. JUDr. Petrem Hoňkem k preskripci 
inkontinentních pomůcek v zařízeních sociálních sužeb.  
Dne 30. 11. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s ředitelem VZP ČR Ing. 
Zdeňkem Kabátkem a náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou 
ve věci úhradového dodatku. 
Dne 30. 11. 2015 se prezident Unie a výkonný ředitel Unie zúčastnili jednání 
s náměstkyní ministra financí Mgr. Simonou Hornochovou. Seznam aktivit je 
k dispozici zde. 
 

 

 

 
Odborné sekce UZS ČR 
 

 
V měsíci září a říjnu se uskutečnilo 
dne: 

 8. 9. 2015 jednání sekce 
kultury, 

 9. 9. 2015 jednání sekce 
neziskové organizace, 

 21. 10. 2015 jednání sekce 
sociálních služeb. 

 
 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody: 
 

 
V měsíci září a říjnu se uskutečnilo 
dne: 

 8. 9. 2015 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky, 

 10. 9. 2015 jednání PT RHSD 
pro vzdělávání a lidské zdroje, 

 17. 9. 2015 jednání PT RHSD 
pro veřejné služby a veřejnou 
správu, 

 5. 10. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

 16. 10. 2015 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky. 
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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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