
 
 

UZS NEWS 03/2016 
 

 

 

. Události za měsíc BŘEZEN 

Konference UZS ČR v roce 2016 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu 
uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 ZDRAVOTNICTVÍ 2017 - 1. a 2. listopadu 2016 

 ŠKOLSTVÍ 2017 - 22. listopadu 2016 

 KULTURA 2017 - 8. listopadu 2016 

 NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 - 10. listopadu 2016 

 ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE - 13. října 
2016 

 ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU - listopad 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. 

 

Konference Registr smluv a příspěvkové 
organizace 
Zákonem o registru smluv přichází nová povinnost pro kraje a některá města a obce, 
včetně pro jimi zřizované, tj. příspěvkové organizace. Jak naplnit tuto povinnost, jak 
prakticky zveřejňovat smlouvy? Které smlouvy spadají pod tuto novou povinnost a jaké 
jsou následky nedodržení této povinnosti? Odpovědi na tyto i jiné otázky a další 
podrobnosti nabízí seminář za účasti odborníků z Ministerstva vnitra ČR a Svazu měst 
a obcí ČR. Součástí semináře je i přehled novinek a problémů příspěvkových 
organizací v oblastech odpisů, daně z příjmu, daně z přidané hodnoty či účetnictví. 
Přihlašování je spuštěno na www.uzs-konference.cz.  
 

Zaměstnavatelé ve zdravotnictví jednali 
s premiérem o odměňování v nemocnicích a 
nedostatku zdravotnického personálu 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR jednala dne 22. března 2016 společně s předsedy 
všech asociací nemocnic s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. Prvním bodem 
jednání bylo zásadní a rezolutní odmítnutí návrhů odborových svazů zavést v ČR 
jednotný systém odměňování ve zdravotnictví, tj. aby i soukromá lůžková zdravotnická 
zařízení musela odměňovat platem

 
a dodržovat tzv. platové tabulky oproti volnějšímu 

dojednávání smluvních mezd. Druhým bodem jednání byla aktuální situace nedostatku 
zdravotnického personálu. Tisková zpráva je k dispozici zde. 
 

Projekt v oblasti genderové problematiky 
UZS ČR se rozhodla ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, vvi, 
realizovat projekt v oblasti genderové problematiky. Uvědomujeme si totiž, že český trh 
práce je stále charakterizován nedostatky v oblasti genderové vyváženosti na nižších 
pozicích i napříč celou firemní strukturou, včetně umístění žen v řídících pozicích. 
Cílem projektu je proto provést analýzu genderové problematiky u vybraných 
zaměstnavatelů v sektorech zdravotnictví, sociální služby a neziskové organizace. V 
rámci projektu by byla pro každého zapojeného zaměstnavatele vypracována 
genderová analýza a na základě té bude vytvořen soubor konkrétních doporučení ke 
změnám potřebným pro úspěšnější implementaci principů genderové rovnosti. V rámci 

  

 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA se 
stal prezidentem E.D.E. 
 

Dne 12. 3. 2016 se 
konalo jednání 
Generální rady E.D.E. - 
Evropské asociace 
poskytovatelů 
dlouhodobé péče pro 
seniory. Na programu 
byla i volba nového 
prezidenta. Na tuto 

funkci úspěšně kandidoval prezident 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří 
Horecký, jenž byl zvolen naprostou 
většinou hlasů. 
 

 

Solární energie a akumulace  
2016 
 

Dne 28. 4. 2016 v Praze pořádá Solární 
asociace konferenci na téma Solární 
energie a akumulace 2016. Pozvánka 

je k dispozici zde, 

 

 
 

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 od 10:00 v Paláci 
Charitas v Praze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
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genderových auditů bude pro zaměstnavatele zpracována ekonomická analýza dopadů 
zavedení těchto principů tak, aby konkrétní zaměstnavatel měl veškeré potřebné 
informace a podpůrné argumenty pro prosazení změn uvnitř organizace. Budeme rádi, 
pokud budete mít zájem se do tohoto projektu zapojit. Více informací bude k dispozici v 
nejbližší době. 

 

Stanovisko UZS ČR a ČAOH ke znění návrhu 
vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky 
K návrhu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu ve verzi ze dne 14. 3. 2016 zaujímá Unie zaměstnavatelských svazů a 
Česká asociace odpadového hospodářství, stanovisko, kdy pozitivně hodnotí určitý 
posun směrem k zestručnění původní novely vyhlášky. Nicméně znovu se musí 
odkázat na předchozí dopis ČAOH, neboť vyhláška stále obsahuje některé zásadní 
body, které se netýkají transpoziční pozice k sedimentům ani ke stavebním odpadům a 
jsou systémovou změnou v možnostech úprav a materiálového využívání odpadů. 
Stanovisko naleznete zde, 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 1. 3. 2016 prezident Unie se zúčastnil jednání Meziresortní skupiny k řešení 
problematiky sociálně zdravotního pomezí. 
Dne 10. 3. 2016 se prezident Unie a předseda Asociace symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů jednání MPSV k pracovní době umělců. 
Seznam aktivit je k dispozici zde.   
 

  

 

 

Připomínkovaná legislativa 
 

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

 

 
 

Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci březnu se uskutečnilo dne: 

 7. 3. 2016 jednání Rady 
hospodářské a sociální 
dohody, 

 8. 3. 2016 jednání PT RHSD 
pro nestátní neziskové 
organizace. 

* Zápisy z jednání Rady hospodářské a 
sociální dohody jsou k dispozici na webových 
stránkách UZS v sekci „Pro členy“. 

 

 

 

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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