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. Události za měsíc ČERVEN A ČERVENEC 

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 

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

 ŠKOLSTVÍ 2017 - 22. listopadu 2016 

 KULTURA 2017 - 8. listopadu 2016 

 NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2017 - 10. listopadu 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 valnou většinu konferencí je spuštěno na webových stránkách UZS 
ČR www.uzs-konference.cz, kde taktéž naleznete předběžný program konference.  

 

Společné stanovisko UZS ČR, HK ČR a SP 
ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR společně s Hospodářskou komorou ČR a 
Svazem průmyslu a dopravy ČR vyslovují společný a důrazný nesouhlas s návrhem 
Ministerstva zdravotnictví ČR zavést tzv. společné odměňování ve zdravotnictví, 
protože je to zcela nesystémový krok, který by omezil podnikatelské prostředí v 
oblasti zajišťování veřejných služeb. Stanovisko naleznete zde. 

 

Růst platových/mzdových tarifů ve 
vybraných segmentech od 1. 1. 2017 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR rozeslala předsedům koaličních stran žádost o 
růst platových/mzdových tarifů v segmentech zdravotnictví, školství, sociální služby a 
kultury pro r. 2017 o 10 %. Tento růst považuje UZS ČR za stranu zaměstnavatelů za 
klíčový. Ve výši parametru růstu platových/mzdových tarifů došlo také ke shodě jak 
zaměstnavatelů, příslušných odborových svazů, ale i resortních členů vlády ČR.  
Žádost naleznete zde. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 14. 6. 2016 se prezident Unie zúčastni jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí 
populace. 
Dne 20. 6. 2016 prezident Unie jednal s generálním ředitelem výkonného ředitelství 
Oděské městské organizace zaměstnavatelů Jevgenijem Grigorievičem Drozdem. 
Alzheimer.  
Seznam aktivit je k dispozici zde. 
 

  

 

 

  

 

Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci červnu a 
červenci 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 červnu a červenci se 
uskutečnilo dne: 

 6. 6. 2016 jednání Rady 
hospodářské a sociální 
dohody, 

 28. 6. 2016 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky, 

 20. 7. 2016 jednání PT RHSD 
pro vzdělávání a lidské zdroje, 

 25. 7. 2016 jednání Rady 
hospodářské a sociální 
dohody. 

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

 
 

Vyhlášení soutěže „Přeměna 
odpadů na zdroje“ 
 

 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a 
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR  
se staly partnery Ministerstva průmyslu a 
obchodu 1. ročníku celostátní soutěže 
„Přeměna odpadů na zdroje“.  

Přihlášky soutěžních projektů a prací 
budou přijímány v termínu od 12. září 
do 12. prosince 2016. 

Kritéria a podmínky soutěže pro 
jednotlivé kategorie, včetně způsobu 
vyhodnocení soutěže 

Více informací naleznete zde. 
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