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. Události za měsíc KVĚTEN 

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 - 18. října 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. 

Přihlašování na konferenci Zdravotnictví 2017 a Školství 2017 je spuštěno na 
webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde taktéž naleznete 
předběžný program konference. Přihlašování na ostatní konference bude spuštěno 
během měsíce června. 
 

Stanovisko UZS ČR k odměňování 
zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR považuje za klíčové, aby platový růst 
zaměstnanců ve státní správě a veřejných službách byl vždy projednán v rámci 
sociálního dialogu se sociálními partnery (což v minulosti neprobíhalo) a aby platový 
růst, resp. rozhodnutí vlády ČR o platovém růstu předcházelo nebo doprovázelo 
jednání o státním rozpočtu na daný rok. Stanovisko naleznete zde. 
 

Memorandum ze dne 5. 5. 2016 k návrhu 
zákona o výrobcích s ukončenou životností  
Subjekty uvedené v memorandu po prostudování návrhu zákona o výrobcích s 
ukončenou životností, došly ke shodě na potřebě úpravy principů pro optimální a 
ekonomicky efektivní a transparentní plnění závazků České republiky vůči EU na 
úseku zajištění konečné fáze životního cyklu vybraných výrobků, zejména 
elektrozařízení a přenosných baterií nebo akumulátorů. Memorandum naleznete zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 10. 5. 2016 prezident Unie se zástupci Ministerstva kultury ČR, odborových 
svazů v kultuře a kraje Plzně uspořádali kulatý stůl na téma odměňování pracovníků v 
kultuře, financování kultury z regionálního pohledu, aktuální situace kultury 
v regionech. 
Dne 16. 5. 2016 se prezident Unie zúčastnil jednání pracovní skupiny k NAP 
Alzheimer. Seznam aktivit je k dispozici zde. 
 

 
 

  

 

Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci květnu 
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 květnu se uskutečnilo dne: 

 11. 5. 2016 jednání PT RHSD 
pro pracovněprávní vztahy, 
kolektivní vyjednávání a 
zaměstnanost, 

 18. 5. 2016 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky, 

 18. 5. 2016 jednání Rady 
hospodářské a sociální 
dohody, 

 25. 5. 2016 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví. 

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

 
 

Realizovaná konference 
 

 
 
Dne 31. května 2016 se konala 
konference na téma REGISTR SMLUV 
A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. 
 
Program, PPT prezentace a 
fotodokumentaci naleznete zde. 
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tel.: 234 633 210 
 
e-mail: info@uzs.cz  
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Praha 4, 140 00 
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