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1. Kdo jsme

Jsme jedním z největších zaměstnavatelských svazů 
v České republice.
Sdružujeme a zastupujeme téměř 10 000 organizací 
a 760 000 jejich zaměstnanců.
Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy máme domi-
nantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou 
zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a nezis-
kový sektor, s přesahem do pojišťovnictví, finančních 
služeb, průmyslu, energetiky a veřejné správy.
Jsme oficiálním připomínkovým místem veškerých 
legislativních návrhů.
Prostřednictvím Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů jsme povinným připomínko-
vým místem legislativních návrhů s možností uplatnit 
rozpor na úrovni vlády ČR.
Máme zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální do-
hodu (Tripartita) i ve většině tripartitních pracovních týmů.
Máme přístup na jednání Legislativní rady vlády (LRV).
Spolupracujeme se zaměstnavatelskými svazy a mezi-
národními organizacemi na evropské úrovni:

•  Centre of Employers and Enterprises providing 
Public services (CEEP)

•  European Federation for Services to Individuals 
(EFSI)
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2. Významné události roku 2015

Nové webové stránky
Po mnoha letech byly vytvořeny zcela nové webové 
stránky www.usz.cz v moderním designu. Webové 
stránky obsahují všechny aktuální informace a také 
seznam veškeré legislativy, ke které členské svazy UZS 
ČR uplatnily své připomínky. Tím se z něj mimo jiné 
stává legislativní archiv, do kterého mají všichni členové 
UZS ČR volný přístup.
Zároveň byly vytvořeny webové stránky www.uzs-
konference.cz, díky kterým je maximálně zjednodušeno 
přihlašování na odborné konference, kulaté stoly 
a další akce pořádané  UZS ČR.
V neposlední řadě byly spuštěny nové stránky Centra 
rozvojových aktivit UZS ČR www.cra-uzs.cz, které 
obsahují aktuální informace o projektech realizovaných 
touto organizací.

Odborné konference pod záštitami předsedy 
vlády, ministrů a členů Parlamentu ČR 
V roce 2015 bylo realizováno celkem 7 odborných 
konferencí na téma Péče o zdraví zaměstnanců, 
Zdravotnictví 2016, Šetrná energetika a přeměna 
odpadů na zdroje, Školství 2016, Kultura 2016, 
Neziskové organizace v roce 2016 a Mezinárodní 
konference zaměstnavatelů sektoru veřejných 
služeb. Podrobné informace o konferencích jsou na 
www.uzs.cz 

Konference PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
– 15. 10. 2015, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Konference se konala pod záštitou předsedy 
Poslaneckého klubu ČSSD Mgr. Romana Sklenáka. 
Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že zdravý 
zaměstnanec, který je v dobré fyzické i psychické 
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pohodě, pracuje efektivněji a je motivován k větším 
výkonům a věrnosti k firmě, což samozřejmě znamená 
finální přínos formou vyšších výnosů. Pokud je péče 
o zdraví a „wellbeing“ zaměstnanců správně nastavena, 
je dosaženo typické situace win-win.

Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA 
ODPADŮ NA ZDROJE
– 22. 10. 2015, Hotel Barceló Praha
Konference se konala pod záštitou Mgr. Bohuslava 
Sobotky, předsedy vlády ČR, Ministerstva životního 
prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Hospodářské komora České republiky.
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Konference KULTURA 2016
– 3. 11. 2015, Palác Charitas v Praze
Konference se konala pod záštitou předsedy vlády 
ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra kultury 
Mgr. Daniela Hermana a za osobní účasti ministra kultury 
Mgr. Daniela Hermana. Na konferenci bylo diskutováno 
mj. o těchto tématech: situace v jednotlivých odvětvích 
kultury, výhled na další období, vize, záměry, očekávané 
změny a rizika.

Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016
– 5. 11. 2015, Palác Charitas v Praze
Konference se konala pod záštitou místopředsedy 
vlády ČR pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka, 
Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu Mgr. Jiřího Dientsbiera. Bylo diskutováno 
o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, 
tj. aktuální situace v neziskovém sektoru, výhled na 
další období, vize, záměry, očekávané změny a rizika.
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Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016
– 12. 11. 2015, Hotel Ambassador Praha
Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR 
Mgr. Bohuslava Sobotky, ministra zdravotnictví ČR 
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně a České asociace sester 
a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR MUDr. 
Svatopluka Němečka, MBA. Bylo diskutováno o stavu 
českého zdravotnictví, výhledu na příští období, vizích, 
záměrech a očekávaných změnách.

Konference ŠKOLSTVÍ 2016
– 24. 11. 2015, TOP HOTEL Praha
Konference se konala pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. 
Bohuslava Sobotky a za účasti náměstka ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, 
CSc. Bylo diskutováno mj. o těchto tématech: reforma 
financování, implementace kariérního systému učitelů, 
restrukturalizace oborové soustavy a modernizace RVP, 
podpora vícejazyčnosti, mistrovská zkouška, otázka inkluze.
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Mezinárodní konference ZAMĚSTNAVATELŮ SEKTORU 
VEŘEJNÝCH SLUŽEB
– 9. 12. 2015, VŠFS Praha
Této mezinárodní konference se aktivně zúčastnili dva 
zahraniční hosté - prof. PeadDr. Gabriela Korimová, 
Ph.D. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a Valeria Ronzitti ze sdružení CEEP Europe. Konferenci 
zahájila rektorka VŠFS Dr. Bohuslava Šenkýřová.

Posílení role v legislativním procesu – možnost 
uplatnění rozporu na úrovni vlády ČR
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 tak sociální partneři stali neopomenutelným 
připomínkovým místem, což znamená, že nevypořádané 
připomínky budou předloženy jako rozpor do jednání 
vlády ČR. Předkladatelem rozporů sociálních partnerů 
je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
Mgr. Jiří Dienstbier.

Přístup na jednání Legislativní rady vlády
Od ledna 2015 se také sociální partneři, tedy i zástupci 
UZS ČR, mohou účastnit zasedání Legislativní rady 
vlády a vstupovat do obecné diskuze. Účast zástupců 
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sociálních partnerů Rady hospodářské a sociální dohody 
České republiky je umožněna, jde-li o návrh právního 
předpisu týkající se důležitých zájmů pracujících, 
zejména hospodářských, výrobních, pracovních, 
mzdových, kulturních a sociálních podmínek (§ 320 
odst. 1 zákoníku práce).

Noví členové a spolupracující organizace
• Asociace speciálních pedagogů
• Asociace provozovatelů lékárenských sítí
• Svaz měst a obcí ČR (memorandum o spolupráci)
• Česká bankovní asociace (dohoda o partnerství)
• Česká asociace pojišťoven (dohoda o partnerství)
• Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (dohoda 
 o vzájemné podpoře) 
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3. Naše poslání 

Posláním Unie je formovat a obhajovat společné zájmy 
svých členů a prosazovat je ve spolupráci s jednotlivými 
ministerstvy i územní veřejnou správou, dalšími 
organizacemi zaměstnavatelů i odborových svazů.
Unie zaměstnavatelských svazů ČR:
• připomínkuje připravované právní normy,
•  informuje pravidelně své členy o připravovaných 

novelách a změnách, 
•  prezentuje potřeby a názory jednotlivých sekcí 

či členských organizací na jednání pléna RHSD 
prostřednictvím prezidenta Unie či přizvaných 
zástupců Unie,

•  jedná se zástupci vlády, Poslanecké sněmovny 
a Senátu PČR, politických stran a hnutí, 

•  podílí se na jednání příslušných pracovních týmů 
RHSD,

•  využívá synergickou sílu při různých jednáních, 
především na úrovni jednotlivých ministerstev, 
Asociace krajů ČR či Svazu měst a obcí ČR a dále na 
půdě obou komor Parlamentu ČR a jejich Výborů,

•  přispívá k pozitivnímu řešení vybraných problémů 
v různých odborných skupinách, komisích, Radách 
vlády, apod.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je členem 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR.
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4. Proč být naším členem

• Možnost aktivně připomínkovat legislativní akty 
 a normy.
• Možnost být pravidelně informován o připravovaných  
 novelách a změnách.
• Možnost účastnit se prostřednictvím prezidenta  
 Unie jednání pléna RHSD, tj. prezentovat potřeby 
 a názory jednotlivých sekcí či členských organizací.
• Možnost účastnit se jednání jednotlivých pracovních 
 týmů tripartity pro zdravotnictví, sociální otázky,  
 kulturní otázky, školství, BOZP, vnitřní trh, daně 
 a pojištění, zaměstnanost, EU, apod.
•  Možnost a příležitost využít síly a komunikačních 

kanálů UZS ČR při různých jednáních, především na 
úrovni jednotlivých ministerstev, Asociace krajů ČR 
či Svazu měst a obcí ČR a dále na půdě obou komor 
Parlamentu ČR a jejich Výborů a dalších klíčových 
orgánech a institucích. 

•  Využít informací a vlivů, které má UZS ČR v různých 
odborných skupinách, komisích, Radách vlády, 
apod.

•  Participovat na realizovaných projektech a využívat 
výstupů ze vzdělávacích, analytických a rozvojových 
aktivit UZS ČR.  
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5. Servis pro naše členy

•  Okamžitý přístup ke všem připomínkovaným 
normám prostřednictvím UZS intranetu.

•  Vydávání tiskových zpráv, oficiálních stanovisek, 
otevřených dopisů, apod. na Vaše témata pod 
hlavičkou UZS ČR.

•  Organizace seminářů, workshopů, kulatých stolů 
a konferencí na Vaše témata pod hlavičkou UZS ČR.

•  Pravidelný informační servis – UZS news jsou 
vydávány každý měsíc jako elektronický newsletter.  

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. 10. 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 
genderových auditů bude pro zaměstnavatele zpracována ekonomická analýza dopadů 

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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



|   11   |

6. Jsme všude tam, kde nás potřebujete

Jsme zastoupeni ve všech důležitých orgánech Rady 
hospodářské a sociální dohody (RHSD) – Tripartity.

Plenární jednání RHSD (tzv. velká tripartita)
•  Účastní se prezident UZS ČR, případně jím 

delegovaný zástupce

Pracovní týmy RHSD (tzv. malé tripartity)
•  Pracovní tým pro pracovněprávní vztahy, kolektivní 

vyjednávání a zaměstnanost RHSD ČR
• Pracovní tým pro sociální otázky RHSD ČR
• Pracovní tým pro hospodářskou politiku RHSD ČR
•  Pracovní tým pro veřejné služby a veřejnou správu 

RHSD ČR
• Pracovní tým pro bezpečnost práce RHSD ČR
• Pracovní tým pro vzdělávání a lidské zdroje RHSD ČR
• Pracovní tým pro daně a pojištění RHSD ČR
• Pracovní tým pro zdravotnictví RHSD ČR
• Pracovní tým pro místní rozvoj RHSD ČR
• Pracovní tým pro kulturní otázky RHSD ČR
• Pracovní tým pro Evropskou Unii RHSD ČR
• Pracovní tým pro důchodovou reformu RHSD ČR
• Pracovní tým pro vnitřní trh RHSD ČR
•   Pracovní tým pro nestátní neziskové organizace 

RHSD ČR

Účast v dalších pracovních skupinách
•  Meziresortní skupina k řešení problematiky sociálně 

zdravotního pomezí při MPSV a MZ ČR
•  Poradní tým pro implementaci Integrovaného 

regionálního operačního programu MK ČR
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• Akreditační komise MPSV                                                    
• Dotační komise MPSV                                                           
• Rada kvality ČR                                                                          
• Rada pro druhotné suroviny a odpady                              
• Rada vlády pro seniory a stárnutí populace                                
• Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii     
• Rada pro inspekce kvality sociálních služeb
• Rada vlády pro veřejnou správu
•  Resortní koordinační skupina pro statistiku Českého 

statistického úřadu 
• Sekce kvality služeb a sociálního začleňování 
•  Rada hospodářské a sociální dohody hlavního 

města Prahy 
•  Výbor pro digitální ekonomiku a kulturní a kreativní 

průmysly Rady vlády pro konkurenceschopnost 
a hospodářský růst 

•  Stálá pracovní komise pro tvorbu personálních 
standardů a kvalifikací v sociálních službách při 
MPSV 

• Sektorová rada pro veřejné služby a veřejnou správu
• Odborná komise pro rodinnou politiku MPSV
•  Platforma pro odborné vzdělávání na národní 

úrovni MŠMT
•  Schvalovací komise programu Erasmus+ odborné 

vzdělávání a příprava

V případě potřeby UZS ČR iniciuje vznik dalších 
pracovních skupin na příslušných úrovních, příp. se 
podílí na činnosti takovýchto skupin dle zájmu svých 
členských asociací.
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7. Jsme součástí legislativních procesů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je řádným 
připomínkovým místem v rámci legislativního 
procesu. Unie zaměstnavatelských svazů ČR obdrží 
k připomínkám všechny legislativní normy rozeslané 
do řádného vnějšího připomínkového řízení. Členské 
asociace mohou prostřednictvím Unie uplatnit své 
připomínky a také se podílet na jejich vypořádání. 
Od 1. 1. 2015 má také Unie možnost uplatnit rozpor 
na úrovni vlády ČR v případě, že v rámci vnějšího 
připomínkového řízení nedojde k uspokojivému 
vypořádání připomínek.
Připomínkové řízení v rámci Unie ve většině případů 
začne získáním připomínkované normy z eKLEPu 
(elektronického úložiště dat Úřadu vlády, které 
zachycuje celý legislativní proces). Podle charakteru 
připomínkované normy je tato rozeslána příslušným 
členským asociacím a zároveň je vyvěšena na 
webové stránce Unie (v části dostupné jen členským 
organizacím). Členské organizace zašlou své připomínky 
zpracované dle legislativních pravidel stanovenému 
odbornému gestorovi a sekretariátu Unie, který 
zpracuje návrh jejich výsledného znění. V případě 
zásadně rozdílných stanovisek je svolána vnitrounijní 
vypořádací porada, protože Unie nemůže uplatnit 
protichůdné připomínky. Pokud nedojde k dohodě, 
existuje právo veta – Unie neuplatňuje připomínky, 
které by byly v rozporu se zájmem byť jedné členské 
organizace. K vypořádání připomínek jsou zpravidla 
přizváni zástupci těch členských asociací, které 
připomínky uplatnily.
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8. Náš tým

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
PREZIDENT
Vystudoval obor Obchodní management na International 
Bussines school v Brně, obor Veřejná správa a regionální 
rozvoj na ČZU Praha, MBA získal na Ústavu práva a právní 
vědy, Ph.D. v roce 2013 na VŠFS v oboru Finance. Pracoval 
jako ředitel Farní charity Tábor, ředitel G-centra Tábor a od r. 
2007 jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, v r. 2013 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR, od r. 2013 působí jako poradce ministra, později 
ministryně práce a sociálních věcí ČR. V roce 2016 byl zvolen 
prezidentem Evropské asociace poskytovatelů dlouhodobé 
péče o seniory (E.D.E.).

Bc. Vít Jásek
VÝKONNÝ ŘEDITEL
Po studiu na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Liberci 
získal titul Bc. na Teologickém semináři MBC&S v Baltimore, 
MD, USA. Mnoho let pracoval jako projektový manažer 
v oblasti vývoje nových služeb a společenské odpovědnosti 
firem (CSR). Od r. 2005 byl aktivní v oblasti Public Affairs. 
V r. 2010 se stal ředitelem sekce pojišťoven a finančních služeb 
UZS ČR. V únoru 2014 byl jmenován výkonným ředitelem UZS ČR.

Mgr. Jakub Machytka     
ŘEDITEL PRO LEGISLATIVU       
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2013 
pracoval na pozici referent veřejných zakázek na Správě národ-
ního parku Šumava, od roku 2014 se touto agendou zabývá na 
Unii zaměstnavatelských svazů. Od roku 2015 působí na pozici 
ředitele pro legislativu UZS ČR a zabývá se i dalšími právními 
záležitostmi Unie.

Bc. Věra Velková
TAJEMNICE
Po studiu na Střední odborné škole v Táboře oboru Veřejnosprávní 
činnost nastoupila na Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze 
obor Sociální práce. V roce 2015 vystudovala Univerzitu Karlovu v 
Praze obor Sociální práce. Od roku 2008 pracovala jako tajemnice 
v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb v Táboře. Jako věcná 
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manažerka v projektu Technika má zelenou nastoupila v roce 
2014 do Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR. Od října 2015 pracuje jako tajemnice UZS ČR.

Ing. Karel Vostrý
ŘEDITEL CRA UZS

Po studiu na VŠE v Praze se stal konzultantem a analytikem 
společnosti působící v oblasti vývoje a dodávek informačních 
systémů. Následně devět let působil jako ředitel příspěvkové 
organizace poskytující sociální služby. Je odborným 
certifikátorem Značky kvality v sociálních službách. V současné 
době zastává funkci ředitele Centra rozvojových aktivit Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR a působí v projektech zabývajících 
se CSR, Age managementem či sociálním dialogem.

Mgr. Petr Hanuš
ŘEDITEL SEKCÍ

vystudoval Sociálně právní akademii v Praze (1993) a Zdravotně 
sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(1998). Jako sociální pracovník začal profesní kariéru na Lince 
bezpečí, kterou v letech 2000 až 2004 vedl. Od roku 2004 
pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí převážně na 
odboru sociálních služeb v různých pozicích, nakonec jako  
ředitel odboru a zástupce náměstka ministra. Od roku 2014 
pracuje jako ředitel sekce nestátních neziskových organizací 
a sekce sociálních služeb UZS. Současně od roku 2015 je 
ředitelem odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky.  Od roku 2012 je také předsedou 
sektorové rady pro veřejné služby a správu.

Mgr. Martin Ježek
PROJEKTOVÝ MANAŽER

Po studiu na Jihočeské universitě – obor Bohemistika – Tělesná 
výchova absolvoval roční studijně pracovní pobyt na Novém 
Zélandu. V roce 2003 začal pracovat jako referent oddělení 
fondů EU na českobudějovickém magistrátu města, který po 
dvou letech praxe v oblasti dotačního managementu opustil 
a zamířil do privátní sféry zabývající se získáváním financí pro 
široké spektrum projektů. V roce 2011-2012 pracoval pro 
společnost Plzeň 2015, o.p.s. v rámci projektu Evropské město 
kultury jako fundraiser. Poté byl osloven Správou NP a CHKO 
Šumava a v letech 2012-2014 tam pracoval jako poradce 
v oblasti dotací. Od začátku roku 2014 začal paralelně pracovat 
jako fundraiser pro CRA UZS.
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9. Představenstvo UZS ČR

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
PREZIDENT
Vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj na ČZU 
Praha, MBA získal na Ústavu práva a právní vědy, Ph.D. 
v roce 2013 na VŠFS. Pracoval jako ředitel Farní charity Tábor, 
G-centra Tábor, od r. 2007 je v čele Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR, v r. 2013 byl zvolen prezidentem Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR a v r. 2016 prezidentem Evropské 
asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory (E.D.E.).

Ing. Jiří Zajíček
1. VICEPREZIDENT PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Vystudoval SPŠ chemickou v Praze a VŠCHT v Praze. 
Od roku 1992 působí na Masarykově střední škole chemické 
v Praze, od roku 2000 jako ředitel školy. V roce 2010 byl zvolen 
předsedou Asociace středních průmyslových škol ČR a od 
roku 2011 předsedou Národní rady Unie školských asociací 
ČR – CZESHA.

Ing. Veronika Hamáčková
VICEPREZIDENTKA PRO PRŮMYSL A ENERGETIKU
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu 
financí a účetnictví. Od roku 2005 pracovala v oblasti odpado-
vého hospodářství a využití druhotných surovin, kde působila 
na pozici finanční a IT ředitelky. V roce 2013 byla zvolena 
výkonnou ředitelkou České fotovoltaické průmyslové asociace 
a ředitelkou společnosti REsolar.

Ing. Miroslav Sedlák
VICEPREZIDENT PRO POJIŠŤOVNY A FINANČNÍ SLUŽBY
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně obor Provoz 
a ekonomika zemědělství. Pracoval jako obchodní ředitel 
v Sodexo Benefity ČR, generální ředitel Sodexo Benefity ČR 
a SR. Od roku 2010 pracuje v Sodexo Benefity jako generální 
ředitel/CEO pro region severní, střední a východní Evropy. 
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MUDr. Eduard Sohlich, MBA
VICEPREZIDENT PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Doktorát získal na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity 
Palackého v Olomouci, MBA na BIBS (Nottingham Trent 
University), působil v nemocnici v Karviné, v Přerově, 
od r. 1991 je ředitelem Nemocnice v Hranici na Moravě, v 
roce 2004 se stal předsedou Asociace českých a moravských 
nemocnic.

Jaromír Boháč
VICEPREZIDENT PRO KULTURU
Vystudoval Státní konzervatoř v Praze. V roce 1992 založil 
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. V současnosti 
vykonává funkci prezidenta festivalu, generálního ředitele 
Auviex, s.r.o. a předsedy Sdružení cestovního ruchu v Českém 
Krumlově. V roce 2012 byl zvolen prezidentem Asociace 
hudebních festivalů ČR.

Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo
VICEPREZIDENT PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Vystudoval FF Ostravské univerzity a CMTF Univerzity 
Palackého. Po studiích pracoval jako středoškolský učitel 
a vedoucí úředník. O roku 1997 je ředitelem Diecézní charity 
ostravsko-opavské a od roku 2013 je ředitelem Charity 
Česká republika. Je členem Rady vlády pro seniory a stárnutí 
populace.

Ing. Marek Šedivý
VICEPREZIDENT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
V r. 1995 absolvoval ČZU v Praze. V neziskovém sektoru 
pracuje od r. 1998. V současnosti je prezidentem Asociace 
veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Je členem 
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a členem 
správní rady Evropské sítě střešních neziskových organizací 
ENNA.
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Ing. Jiří Dusbaba
VICEPREZIDENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Studoval zahradnictví v Mělníku a na Zahradnické fakultě 
v Lednici, poté také pedagogiku v Hradci Králové. Po zahraniční 
stáži v USA nastoupil na oddělení genetiky a šlechtění VÚKOZ  
v Průhonicích. Je členem oborové i sektorové rady pro 
zemědělské školství a poradního sboru ředitele rostlinných 
komodit MZe. Od roku 2008 má na starost z pozice tajemníka 
řízení činností Asociace zahradnických společenstev a na 
začátku roku 2014 byl jmenován viceprezidentem UZS.

Ing. Markéta Pražmová
PŘEDSEDKYNĚ DOZORČÍ RADY
PŘEDSEDKYNĚ ASOCIACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH 
ŠKOL ČR
V roce 1968 absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, 
obor učitelství ekonomických oborů pro školy 2. cyklu. Celý 
profesní život působila ve školství. Od roku 2005, po ukončení 
své profesní dráhy, se aktivně věnuje vyšším odborným školám 
sdružených v AVOŠ. V současnosti ji tvoří 112 škol různých 
oborů a zřizovatelů.
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10. S kým spolupracujeme

Abychom co nejlépe hájili zájmy našich členů, spolu-
pracujeme s dalšími sociálními partnery, významnými 
asociacemi a organizacemi. 

•  Asociace malých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP ČR)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České 
republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě 
malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace 
z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje 
zájmy cca 260 tisíc podnikatelských subjektů napříč 
obory. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými 
ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu 
zákonných opatření. Je připomínkovým místem 
k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady 
a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev 
vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje 
především informační servis, poradenství a analýzy 
zaměřené cíleně na segment malých a středních 
podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na 
odborných akcích, seminářích, konferencích, setkáních 
podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování 
zájmů tohoto segmentu vůči vládě, parlamentu 
a dalším institucím. 

• Hospodářská komora ČR (HK ČR)
Hospodářská komora České republiky zastupuje 
podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 
Sb., o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny 
podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství 
a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). 
Sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických 
osob) organizovaných v 60 regionálních a 81 oborových 
asociacích. Každý člen a každý zájemce o členství si 
vybírá, zda bude začleněn v rámci regionů nebo oborů. 
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•  Českomoravská konfederace odborových svazů 
(ČMKOS)

Českomoravská konfederace odborových svazů je 
největší odborovou centrálou v České republice. 
ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým 
demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož 
posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních 
podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních 
partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání 
s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské 
a sociální dohody ČR. ČMKOS je rovněž členem Evropské 
odborové konfederace (ETUC), Mezinárodní odborové 
konfederace (ITUC) a Odborového poradního výboru 
při OECD (TUAC).

• Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)
Posláním Svazu je hájit společné zájmy a práva obcí 
sdružených ve Svazu v duchu principů Evropské charty 
místní samosprávy. V rámci připomínkování Svaz 
reaguje na nejnovější legislativní návrhy a politická 
rozhodnutí na národní i evropské úrovni, která 
mohou významně ovlivnit činnost a fungování měst 
a obcí.
 
• Byznys pro společnost 
Byznys pro společnost je největší odborná platforma 
pro sdílení a šíření principů CSR (Corporate Social 
Responsibility) a udržitelného podnikání v ČR 
a sdružuje firmy, které ve své činnosti uplatňují principy 
trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

•  The Duke of Edinburgh’s International Award 
(Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je 
vzdělávací program pro mladé lidi (14 až 24 let), který 
je motivuje a podporuje v osobním rozvoji a získávání 
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schopností a dovedností uplatnitelných v budoucím 
zaměstnání a životě. Cenu založil v Británii v roce 1956 
princ Phillip, vévoda z Edinburghu, a dnes působí ve 140 
zemích světa. V České republice je nyní zapojeno přes  
1 300 mladých lidí v celkem 90 organizacích. 
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11. Naše historie

U zrodu myšlenky o potřebě ovlivňovat vládní návrhy 
z pohledu podnikové (zaměstnavatelské) sféry byli 
Ing. Pavel Ernst, CSc., vědecký pracovník Ekonomického 
ústavu ČSAV, a Jan Hrabě ze Škody Plzeň.  Vyzvali 
v televizi podniky a jejich představitele k vytvoření 
organizace, která by hájila jejich zájmy.  Na základě 
výzvy se přihlásilo více než tisíc podniků z mnoha 
odvětví, které se staly základnou pro vznik nejprve Svazu 
státních podniků ČSFR, později vzhledem k postupující 
privatizaci Svaz státních podniků a akciových společností 
ČSFR. Předsedou byl zvolen Jan Hrabě, tajemníkem 
Pavel Ernst. Svaz se podílel na vzniku zaměstnavatelské 
reprezentace i Rady hospodářské a sociální dohody 
ČSFR. Na konci roku 1990 došlo ke změně názvu na 
Unii zaměstnavatelských svazů, rozčleněnou vzhledem 
k tehdejšímu federálnímu uspořádání na českou 
a slovenskou část. Po rozdělení bývalého Československa 
pak byla v zásadě ustavena současná podoba UZS 
ČR. V současné době je Unie zaměstnavatelských 
svazů největším zaměstnavatelským svazem v oblasti 
veřejných služeb (zejména v oblasti zdravotnictví, 
školství, kultury, sociálních služeb, ale i veřejné správy) 
a nestátního neziskového sektoru.
Po odchodu Pavla Ernsta do důchodu v roce 2007 byl 
novým prezidentem zvolen Ing. Pavel Dušek, předseda 
České rady humanitárních organizací, který hledal cesty 
dalšího rozvoje organizace v rozšíření služeb členským 
organizacím např. i cestou zapojení do Evropských 
projektů a rozšíření personální kapacity Unie. 
V roce 2011 se Unie rozdělila na dva samostatné 
spolupracující subjekty, kdy realizaci projektů, až na 
výjimky, zabezpečuje Centrum rozvojových aktivit UZS ČR.
Začátkem roku 2013 byl novým prezidentem Unie 
zvolen Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR. 
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12. Naši členové a jejich priority

SEKCE PRŮMYSLU A ENERGETIKY
Svaz polygrafických podnikatelů 
Alliance of Printing Industry Businessmen and Enterpreneurs
Prezident: Zdeněk Sobota
Sídlo: Hálkova 2, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 941 842, e-mail: info@svazpp.cz 
www.svazpp.cz

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR
Waste Recycling Industry Uniono of the CR
Prezident: Ing. Jaroslav Dobeš
Výkonný ředitel: Ing. Petr Šulc
Sídlo: Rumunská 12, 120 00  Praha 2
Telefon: 224 216 349, e-mail: sekretariat@spds.cz
spds@spds.cz
www.spds.cz

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR
Confederation of Forests and Wood Processing Unions 
of the CR
Prezident: Ing. Pavel Kříž
Tajemník: Milan Nejedlý
Sídlo: Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6
Telefon: 603 219 263, e-mail: info@klds.cz
www.klds.cz

Seznam členů Konfederace lesnických a dřevozpracujících 
svazů ČR

AČN  - Asociace českých nábytkářů - www.czechfurniture.com

ČAPLH  - Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství     
             -  www.caplh.cz

SDP  - Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR 
         -  www.sdpcr.cz

SČMVD  - Svaz českých a moravských výrobních družstev  
               - www.scmvd.cz

SZDP  - Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu v ČR 
           -  www.szdp.cz
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Solární asociace
The Solar Association
Předseda: Ing. Jaromír Řehák 
Výkonná ředitelka: Ing. Veronika Hamáčková
Sídlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
Telefon: 724 486 254, e-mail: sekretariat@solarniasociace.cz
www.solarniasociace.cz

Česká asociace odpadového hospodářství
Czech Waste Management Association
Výkonný ředitel: Ing. Petr Havelka
Sídlo: Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9
Telefon: 731 405 068, e-mail: info@caoh.cz
www.caoh.cz

PRIORITY SEKCE PRŮMYSLU A ENERGETIKY:

Oblast dřevozpracujícího průmyslu
•  Rozvoj tuzemského zpracování dřeva a rozvoj konku-

renceschopnosti celého oboru ve prospěch českých 
firem. Není nutné podporovat zahraniční investice.

•  Změnit současný systém distribuce dříví a podpořit 
tuzemské vlastníky lesa v jejich snahách o racionál-
ní prodej dříví místním zpracovatelům. Zpracovatelé 
dříví jsou připraveni zvyšovat kapacitu výroby, mají 
zakázky, ale schází jim dříví i v situacích, kdy je ho na 
trhu přebytek.

•   Usilovat o transformaci lesnictví na moderní 
a efektivní zdroj rozvoje venkova, růstu přidané 
hodnoty ve zpracování při zachování jeho biolo-
gické podstaty sloužící všem lidem. Zapojení obcí a 
měst jako spoluvlastníků dřevozpracujících kapacit 
v regionech.

•  Podpora uplatnění kvalitních výrobků na bázi dřeva 
(podlahy, okna, dveře, dřevostavby, nábytek, buniči-
na a papír apod.) z tuzemských zdrojů a výroby.

•  Usilovat o zachování trvalého rozvoje podstaty nej-
většího národního bohatství ČR a to lesů a lesní půdy 
s vodními toky a všemi formami života na lesích zá-
vislými.
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Oblast energetiky a obnovitelných zdrojů
•  Prosazování férových a transparentních podmínek 

pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby z obnovi-
telných zdrojů energie (čistá energie).

•   Důsledné prosazování podmínek pro transparentní 
a stabilní prostředí v energetice.

•  Posilování energetické soběstačnosti, udržitelnosti 
a bezpečnosti ČR prostřednictvím vhodně zvoleného 
energetického mixu. 

•  Spoluvytvářet energetickou koncepci ČR a prosazo-
vat technické, legislativní a ekonomické podmínky 
pro fungování sektoru obnovitelných zdrojů.

•  Podpora vzniku nových pracovních míst a podnikatel-
ských příležitostí v sektoru čisté energetiky.

•  Podpora výzkumu a vývoje nových technologií (uklá-
daní elektřiny, fotovoltaika, elektromobilita…) a vzdě-
lávání veřejnosti a osvěta zaměřená na šíření dobrého 
jména obnovitelných zdrojů. 

Oblast druhotných surovin a odpadového hospodářství
•  V oblasti podnikatelského prostředí usilujeme o plně 

konkurenční, nedeformované podnikatelské prostře-
dí v oblasti druhotných surovin a využitelných odpadů 
s minimalizovanou administrativní zátěží; o zachování 
možnosti obyvatel i původců odpadů pro výběr opráv-
něné osoby k předání  druhotných surovin. Jsme proti 
vytváření paralelní sítě zařízení pro zpracování odpa-
dů formou ISNO, které odmítáme jako byrokratický 
prvek, prodražující nakládání s odpady a deformující 
tržní prostředí, které jediné je zdrojem inovací.

•  V oblasti podpory rozvoje využívání druhotných 
surovin usilujeme o změnu přístupu k  odpadům 
v souladu s principy cirkulární ekonomiky, kde odpa-
dy jsou  zdroje a jsou  opakovaně využívány jako  ná-
hrada primárních zdrojů, včetně zjednodušení naklá-
dání  s druhotnými  surovinami (např. zjednodušený 
odpadový režim). Usilujeme o důsledné uplatňování 
hierarchie nakládání s odpady (s prioritou materiá-
lového využití, recyklace před energetickým využitím 
a skládkováním využitelných složek odpadu). Jsme 
pro zvýšení poplatku za skládkování jako nástroje 
podpory rozvoje recyklace druhotných surovin, ale 
nikoli jako zdroje financování ISNO.
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•  V oblasti výkupu druhotných surovin usilujeme o vy-
užívání výkupu druhotných surovin k plnění cílů dle 
rámcové směrnice o odpadech (98/2008) a směrnice 
o OEEZ (2012/19/EU) a směrnice o obalech (94/62/
ES). Usilujeme o uplatňování koordinované kontrol-
ní činnosti veřejné správy vůči provozovatelům ne-
legálních zařízení pro sběr a výkup i další nakládání 
s odpady, o uplatňování výrazných postihů při zjištění 
výkupu zakázaných předmětů a odpadů; usilujeme 
o definování postihů při obecném ohrožení v rám-
ci trestního řízení (nikoli dle ceny šrotu) s vysokými 
sankcemi.

•  Orientace odpadového hospodářství (OH) v ČR na 
větší třídění a materiálové využití odpadů, včetně 
úprav směsných odpadů a ekonomicky smysluplné 
cesty energetického využití energeticky bohaté části 
upravených odpadů. 

•  Nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další 
výrobu.

•  Omezení dotací (deformují trh) a přesunutí podpory 
na systém tzv. bezúročných půjček – případně dotač-
ně podporovat fáze výzkumu a inovací, nikoli samot-
né principy podnikání v sektoru OH.

•  V legislativě zajistit technologickou neutralitu a tržní 
a konkurenční prostředí – přináší tlak na nízkou cenu 
služeb pro původce odpadů, obce, firmy. 

•  Evropský princip blízkosti – orientace OH na lokální 
investičně nenáročná zařízení bez dlouhých dojezdo-
vých vzdáleností; odpady je třeba zpracovávat pokud 
možno v regionech, nikoli nezpracované převážet na 
velké vzdálenosti; podpora zaměstnanosti, tvorby ná-
rodního produktu, apod.

•  Ekonomická a sociální udržitelnost budoucích řešení 
– zásadním prvkem při schvalování odpadové legisla-
tivy musí být podrobná analýza ekonomických a soci-
álních dopadů navrhovaných změn. Budoucí legisla-
tivní řešení musí respektovat ekonomické možnosti 
ČR a jeho občanů a má volit takové cesty, které po-
vedou ke splnění evropských environmentálních cílů, 
ale přitom zatíží občany a firmy pokud možno nízkou 
úrovní navýšených nákladů.
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SEKCE POJIŠŤOVEN A FINANČNÍCH SLUŽEB

Svaz zdravotních pojišťoven ČR 
The Association of Companies Health Insurance Funds 
Czech Republic
Předseda: Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Sídlo: Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
Telefon: 234 462 103, e-mail: info@szpcr.cz
www.szpcr.cz

Otevřený svaz zdravotních pojišťoven 
Open Union of Health Insurance Companies
Ředitel: Ing. Zdeněk Kabátek
Sídlo: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
Telefon: 221 752 110, e-mail: dita.legnerova@vzp.cz 

Asociace provozovatelů poukázkových systémů, o. s.   
Association of Voucher System Providers
Předseda: Ing. Martin Bulíř 
Sídlo: Jáchymova 2/26, 110 00 Praha 1                                   
Telefon: 233 113 411, e-mail: apropos@apropos.cz 
www.apropos.cz

Asociace penzijních společností ČR   
Association of Pension Companies of the Czech Republic
Prezident: Ing. Aleš Poklop 
Sídlo: Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2 
Telefon: 224 266 561, e-mail: apfcr@apfcr.cz 
www.apfcr.cz
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PRIORITY SEKCE POJIŠŤOVEN A FINANČNÍCH SLUŽEB:
Zdravotní pojišťovny
•  Zachování systému pluralitního zdravotního 

pojištění v ČR, posílení jeho autonomního 
postavení a role žadatelů o založení pojišťoven.  
Vytvoření právního rámce pro účelnou konkurenci 
zdravotních pojišťoven v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění.  

•  Zpřesnění a posílení právního rámce pro samostatná 
cenová ujednání mezi ZP a PZS a pro programy 
komplexní péče a péče o pacienty s vybranými 
onemocněními.

•  Prováděním nemocenského pojištění a zákonného 
úrazového pojištění zaměstnanců pověřit zdravotní 
pojišťovny.

•  Vytvoření konsensuálního právního rámce pro 
další rozvoj pozitivních listů. Uzákonění možnosti 
vytvoření konzultativního rámce mezi zdravotními 
pojišťovnami s cílem vytvoření nástroje pro efektivní 
nakládání s prostředky zdravotních pojišťoven.

•  Sdílení informací zdravotních pojišťoven za účelem 
zvyšování odbornosti a eliminaci zneužívání 
a podvodů. 

•  Posílení role pojištěnce, stanovit přesněji podmínky 
pro čerpání péče (podmínka dodržování léčebného 
režimu), zavedení možnosti pozitivní motivace 
pojištěnce.   

•  Zvýšení motivace pojištěnců na zdravém životním 
stylu, rozšíření preventivních vzdělávacích programů 
a zapojení pacientů. 

•  Přesněji definovat nárok na péči hrazenou 
z veřejného zdravotního pojištění a umožnit 
dokoupení služeb, případně možnost komerčně se 
připojistit. 

•  Trvat na vyloučení veřejného zdravotního pojištění 
ze systému jednotného inkasního místa, pokud 
bude v budoucnu jeho zavedení znovu zvažováno, 
a ze zavedení účtů zdravotních pojišťoven pod 
správu státní pokladny, případně i dalších kroků 
omezujících autonomii systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
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•  Vytvoření koncepce dlouhodobé péče v ČR 
a její následná realizace tak, aby byla finančně 
dlouhodobě udržitelná a reagovala na současné 
potřeby seniorů a očekávané demografické změny.

Penzijní společnosti
•  Propagovat myšlenku doplňkového důchodového 

systému, podporovat jeho rozvoj a stabilní efektivní 
fungování.

•  Připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, 
která se týkají důchodového spoření, doplňkového 
penzijního spoření a penzijního připojištění, které 
v současnosti tvoří doplňkový důchodový systém, 
a iniciovat vůči příslušným orgánům státní správy 
jejich účelné změny.

•  Podporovat a organizovat vzdělávací, vědeckou 
a publicistickou činnost v oblasti doplňkového 
důchodového systému.

•  Rozvíjet spolupráci se zaměstnavateli při poskytování 
příspěvků na zajištění zaměstnanců ve stáří.

Asociace provozovatelů poukázkových systémů
•  Nastavení pravidel v legislativě pro užívání 

stravenkových poukázek a karet
•  Propagování slaďování pracovního a osobního života 

prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů
•  Předkládání parlamentním a vládním orgánům 

vlastní návrhy na  regulaci činnosti v rámci 
poukázkových systémů

•  Předkládání návrhů na komplexnější využití 
poukázkových systémů pro účelově vázané transfery 
sociálních dávek a spolupráce na  rozvoji sociálních 
programů dle funkčních modelů zemí EU
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SEKCE ZDRAVOTNICTVÍ

Asociace českých a moravských nemocnic  
Association of Czech and Moravian Hospitals
Předseda: MUDr. Eduard Sohlich, MBA
Sídlo: Bělocerkevská 18, 100 00 Praha 10
Telefon: 272 731 742, e-mail: acmn@acmn.cz
www.acmn.cz

Asociace nemocnic ČR 
Czech Hospital Association
Výkonná předsedkyně: Ing. Jaroslava Kunová
Tajemník: JUDr. Josef Svoboda
Sídlo: Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7
Telefon: 234 256 143, e-mail: ancr@vfn.cz
www.ancr.cz

Asociace zdravotnických záchranných služeb v ČR  
Association of Emergency Medical Services Czech Republic
Předseda: MUDr. Marek Slabý, MBA              
Sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 762 115, e-mail: sekretariat@zzsjck.cz
www.azzs.cz 

Sdružení soukromých nemocnic České republiky 
Union of Private Hospitals Czech Republic
Prezident: Ing. Vladimír Drvota
Sídlo: Kotíkovská 19, 323 00 Plzeň
Telefon: 377 182 358, e-mail: ssnstadlerova@privamed.cz
www.ssncr.cz

Asociace velkodistributorů léčiv – AVEL  
Association of Full-Line Wholesalers – AVEL
Výkonný ředitel: RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA
Sídlo: Pelikánova 7, 162 00 Praha 6
Telefon: 602 737 048, e-mail: tomas.votruba11@gmail.com
www.avel.cz

Asociace provozovatelů lékárenských sítí
Association of Pharmacy Networks 
Výkonný ředitel: Ing. Petr Novák
Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
Telefon: 604 220 508, e-mail: reditel@apleks.cz
www.apleks.cz
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Grémium majitelů lékáren 
Board of Pharmacy Owners
Předseda představenstva: Mgr. Marek Hampel
Sídlo: U Hranic 3221/14, 100 00 Praha 10
Telefon: 272 730 168, e-mail: gml@gmlcr.cz
www.gmlcr.cz

CzechMed, Česká asociace dodavatelů 
zdravotnických prostředků  
CZECHMED, Czech Association of Medical Device Suppliers
Prezident: MUDr. Miroslav Palát
Sídlo: Letenská 8, 118 00 Praha 1
Telefon: 257 212 462, e-mail: info@czechmed.cz
www.czechmed.cz

Česká asociace farmaceutických firem 
Czech Association of Pharmaceutical Companies
Předseda představenstva: PharmDr. Jiří Havránek
Výkonný ředitel: Mgr. Martin Mátl
Sídlo: Na Zlíchově 18, 150 00 Praha 5
Telefon: 251 510 193, e-mail: caff@aff.cz
www.aff.cz

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 
The Association of Innovative Pharmaceutical Industries
Výkonný ředitel: Mgr. Jakub Dvořáček, MHA
Tajemnice: Mgr. Aneta Dostálová
Sídlo: IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Telefon: 224 832 553, e-mail: aneta.dostalova@aifp.cz 
www.aifp.cz

Asociace laboratoří QualityLab 
Association of Laboratories QualityLab
Předseda představenstva: David Slabík
Pověřen zastupováním: Bc. Vladimír Kothera, MBA
Sídlo: Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Telefon: 602 228 662, e-mail: vladimir.kothera@synlab.cz

Svaz léčebných lázní ČR 
Association of Czech Spas
Prezident: MUDr. Eduard Bláha
Sídlo: Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně
Telefon: 602 697 768, e-mail: sekretariat@lecebnelazne.cz 
www.lecebne-lazne.cz
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PRIORITY SEKCE ZDRAVOTNICTVÍ

•  Na úrovni vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví 
neprodleně přijmout zásadní opatření k řešení 
personální situace v nemocnicích, k odstranění 
kritického nedostatku sester a lékařů. Zejména 
přijmout program diferencovaného a stabilizačního 
zvyšování platů a mezd a provést nezbytné změny 
v zákonech upravujících vzdělávání sester a lékařů. 

•  Zvýšení příspěvku státu na tzv. státní pojištěnce 
a uzákonění jeho každoroční valorizace.

•  Přijetí samostatného zákona o nemocnicích, který by 
stanovil síť nemocnic, postavení a úlohu nemocnic 
jednotlivých typů a způsoby jejich financování. 

•  Přijetí zákona o neziskových zdravotnických 
zařízeních v podobě zajišťující rovný přístup 
všem nemocnicím k této právní formě při splnění 
podmínek stanovených zákonem, ověření splnění 
těchto podmínek ve správním řízení a při zachování 
ústavního práva na soudní ochranu vůči rozhodnutí 
Ministerstva zdravotnictví. 

•  Zjednodušit systém úhrad zdravotní péče 
nemocnicím, zajistit, aby právní předpis stanovoval 
úhrady nemocnicím jednoznačně, transparentně 
a porovnatelně, s limitem dle  rozsahu plánovaných 
disponibilních zdrojů.

•  Komplexní řešení péče o seniory včetně návaznosti 
péče nemocniční a sociální. Je nezbytné jedním 
zákonem upravit zdravotní i sociální péči o seniory, 
její druhy a formy, vzájemnou návaznost, způsoby 
financování včetně srovnatelné míry spoluúčasti 
a především práva seniorů na tuto péči. 

• Zjednodušení stanovování cen a úhrad léků.
•  Zvýšení transparentnosti stanovování cen a úhrad 

léků (uplatnění nové Transparenční směrnice EU).
•  Sjednotit pravidla výběru DPH s pravidly evropského 

práva, osvobození od DPH jen u léčiv podávaných 
parenterálně společně s výkonem lékaře za aplikaci.

•  Osvobození hospitalizovaných pacientů v rámci 
komplexní lázeňské péče od místního poplatku.

•  Definitivní osvobození lůžek zdravotní péče od 
autorských poplatků.
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•  Podporovat změnu Nařízení EP a ER č. 469/2009 
o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé 
přípravky ve smyslu vytvoření výrobní výjimky 
z dodatkového ochranného osvědčení

•  Zjednodušení systému stanovování cen a úhrad 
léků.

•  Zvýšení transparentnosti stanovování cen a úhrad 
léků (uplatnění nové Transparenční směrnice EU).

•  Usnadnění přístupu pacientů k moderní léčbě 
prostřednictvím nových léčivých přípravků včetně 
biosimilars.
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SEKCE ŠKOLSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Unie školských asociací – CZESHA  
The Union of Schools´ Associations of the Czech Republic – CZESHA
Předseda: Ing. Jiří Zajíček
Sídlo: Masarykova střední škola chemická, 
Křemencova 12, 116 28  Praha 1
Telefon: 222 924 427, 603 897 789, e-mail: jiri.zajicek@mssch.cz
www.czesha.cz

Seznam členů CZESHA
• Asociace obchodních akademií
•  Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj 

venkovského prostoru
• Asociace ředitelů základních škol ČR
• Asociace středních průmyslových škol ČR
• Asociace ředitelů církevních škol ČR
• Asociace zdravotnických škol ČR
• Asociace středních pedagogických škol
• Asociace předškolní výchovy
•  Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání
• Asociace základních uměleckých škol ČR
•  Asociace středních a vyšších odborných škol 

s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
• Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR
• Asociace ředitelů hotelových škol
• Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR
• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
• Sdružení učňovských zařízení

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 
Association of Adult Education Institutions in the Czech Republic
Prezidentka: Mgr. Jana Brabcová
Sídlo: Karlovo náměstí 14/292, 120 00 Praha 2
Telefon: 739 445 930, e-mail: aivd@aivd.cz
www.aivd.cz
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Asociace vyšších odborných škol ČR  
Association of Higher Professional Schools Czech Republic
Předsedkyně: Ing. Markéta Pražmová
Sídlo: Dušní 17, 110 00 Praha 1
Telefon: 222 333 137, e-mail: prazmova@seznam.cz
www.asociacevos.cz

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska  
Association of Private Schools of Bohemia, 
Moravia and Silesia
Předseda: Mgr. Vladimír Kolder
Tajemnice: Mgr. Pavla Katzová
Sídlo: V Olšinách 75, 100 00 Praha 10
Telefon: 281 002 623, e-mail: ssscms@grbox.cz
www.soukromeskoly.cz

Sdružení učňovských zařízení  
Union of Apprentice Schools
Předseda: Karel Dvořák
Sídlo: Ohradní 57, 140 00 Praha 4
Telefon: 241 481 217, e-mail: dvorak_k@volny.cz
www.suzcr.cz

Asociace speciálních pedagogů ČR  
Association of special education teachers Czech Republic
Předseda: PeadDr. Jiří Pilař
Sídlo: ZŠ a SŠ Vinohradská 54, 120 00 Praha 2
Telefon: 224 256 954, e-mail: asp@aspcr.cz
www.aspcr.cz

PRIORITY SEKCE ŠKOLSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
•  Posilování rozpočtu kapitoly 333 pro Regionální 

školství, v souvislosti s nárůstem výkonů v této oblasti. 
Zvýšení platů a mezd zaměstnanců v regionálním 
školství, zavedení společného vzdělávání a reformu 
financování regionálního školství.

•  Vytvoření motivačního karierního systému pro 
pedagogické pracovníky, který podpoří jejich 
profesní růst. 

•  Vytvoření nástrojů pro hodnocení  kompetencí žáků 
zejména v závěru  základního vzdělávání. 
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•  Vyřešení problematiky praktické výuky žáků v 
souvislosti s vyhláškou č. 180/2015 Sb. Změna 
podmínek pro výkon praktického vyučování 
nezletilých žáků na pracích a pracovištích zakázaných 
mladistvým zaměstnancům pracovněprávními 
předpisy tak, aby nebyla ohrožena či znemožněna 
řádná příprava žáků na budoucí povolání v souladu s 
rámcovými vzdělávacími programy a potřebami trhu 
práce.

•  Úprava maturitních zkoušek s ohledem na charakter 
oboru vzdělávaní ve středních školách.

•  Vytvoření v systému vzdělávání ČR takového 
konkurenčního prostředí, které nebude diskriminující 
pro žádného zřizovatele, a kde kvalita poskytované 
vzdělávací služby bude prvořadá.

•  Systematická podpora technického vzdělávání 
(počátečního i celoživotního) a srozumitelná 
motivace výrobní sféry pro tuto podporu.

•  Příprava vzdělávacího systému na zavedení 
postupného, rozumného a smysluplného 
společného vzdělávání.

•  Pevné a nezpochybnitelné zařazení segmentu VOŠ 
do terciárního vzdělávání ve vzdělávací soustavě ČR.

•  Vytvoření koncepce vyššího odborného vzdělávání 
tak, aby bylo v souladu s rozvojem celé vzdělávací 
soustavy ČR, tj. s reálnými požadavky trhu práce na 
počet absolventů středních, vyšších i vysokých škol.

•  Vytvoření a realizace koncepce dalšího vzdělávání 
v ČR, vč. legislativních, finančních a motivačních 
nástrojů pro její realizaci.

•  Vytvoření systému kariérového poradenství 
v celoživotní perspektivě zahrnujícího i nástroje pro 
poradenství k dalšímu vzdělávání a rozvoji.

•  Zajištění možnosti volby vzdělávání občana 
v demokratické společnosti.

• Systémová podpora dalšího vzdělávání.
•  Aktualizace koncepce pregraduálního a post-

graduálního vzdělávání pedagogů na vysokých školách 
s ohledem na potřeby pedagogické praxe - vytvoření 
většího prostoru ve výuce speciální pedagogiky 
s důrazem na společné vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků intaktních.
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SEKCE KULTURY

Asociace hudebních festivalů
Association of Music Festivals
Prezident: Jaromír Boháč
Sídlo: Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
Telefon: 241 445 404, e-mail: bohac@auviex.cz
www.czech-festivals.cz

Asociace profesionálních divadel ČR
Association of the Professional Theatres in the Czech 
Republic
Prezident: MgA. Stanislav Moša
Sídlo: Ostrovní 1, 110 00 Praha
Telefon: 378 038 001, e-mail: info@asociacedivadel.cz
www.asociacedivadel.cz

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
Association of Symphonic Orchestras and Chorus Czech 
Republic
Prezident: Roman Dietz
Sídlo: Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: 417 533 103, e-mail: diet.sev.filharmonie@seznam.cz
www.asops.cz 

Rada galerií ČR
Association of Galleries Czech Republic
Předseda: Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
Sídlo: Husova 19-21, 110 00 Praha 1
Telefon: 596 112 566, e-mail: juza@gvuo.cz 
www.rgcr.cz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Association of Library and Information Professionals 
of the Czech Republic
Předseda: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Sídlo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 663 333, e-mail: roman.giebisch@nkp.cz 
www.skipcr.cz
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Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s.
Association of Czech Booksellers and Publishers, o.s.
Předseda představenstva: Ing. Martin Vopěnka
Sídlo: Mariánské náměstí 190/5, 110 01 Praha 1
Poštovní adresa: P.O. Box 177, 110 01 Praha 1
Telefon: 224 219 944, e-mail: sckn@sckn.cz
www.sckn.cz

PRIORITY SEKCE KULTURY:
•  Dodržení vládního prohlášení vlády ve smyslu 

vyčlenění 1 % státního rozpočtu pro oblast kultury. 
•  Prosazení novely autorského zákona, která vytvoří 

předpoklady pro zpřístupnění digitálního kulturního 
dědictví a využití výsledků digitalizace pro nejširší 
veřejnost.

•  Financování celonárodních licencí na zpřístupnění 
výsledků digitalizace veřejnosti prostřednictvím sítě 
knihoven.

•  Prosazení zákona o kultuře jako základní legislativy 
v oblasti kultury. 

•  Novelizace autorského zákona (zavedení náhrady 
za výpůjčku pro nakladatele a zvýšení náhrady pro 
autory).

•  Vytvoření „Knižní poukázky“ a s tím související 
zařazení knih mezi daňově uznatelné kulturní 
zaměstnanecké benefity.

•  Spuštění kampaně za zvýšení atraktivity knihy, pod 
názvem „Kniha ti sluší“.

• Další snížení DPH na knihy.
•  Podpora zachování pestré knihkupecké sítě v ČR 

(kamenná knihkupectví jsou nejohroženějším 
článkem knižního trhu).

•  Úprava podoby grantových položek na MK ČR 
a MŠMT.

• Boj proti nelegálnímu kopírování knih.
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SEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Association of Social Services Czech Republic
Prezident: Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
Sídlo: Vančurova 2904, 390 01 Tábor
Telefon: 381 213 332, e-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz

Česká rada sociálních služeb
Czech Association of Social Services
Prezident: Ing. Bc. Jaroslav Němec
Sídlo: Českobratrská 9, 130 00 Praha 3
Telefon: 222 587 455, e-mail: kancelar@crss.cz
www.crss.cz

Charita Česká republika  
Charity Czech Republic
Ředitel: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 
Sídlo: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Telefon: 296 243 330, 731 616 564, e-mail: sekretariat@charita.cz
www.charita.cz

Diakonie Českobratrské církve evangelické  
Diaconia of the Czech Brethren Evangelical Church
Ředitel a předseda správní rady: Mgr. Petr Haška
Sídlo: Belgická 22, 120 00 Praha 2
Telefon: 242 487 812, e-mail: haska@diakonie.cz 
www.diakonie.cz

Konfederace sociálních služeb
Confederation of Social Services Providers
Předseda: Mgr. Hynek Kalvoda
Sídlo: Sabinova 278/3, 130 00 Praha 3
Telefon: 777 257 568, e-mail: hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz 
www.konfederace.cz

Seznam členů Konfederace sociálních služeb:
• Asociace občanských poraden
• Česká asociace pečovatelské služby
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PRIORITY SEKCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
•  Uvolňování „rys koridorů“ státních dotací a tím 

uplatňování spravedlivého a rovného přístupu ke 
všem poskytovatelům a revize dotačního systému 
na základě vyhodnocení prvních dvou, resp. tří let 
převedení na kraje.  Pokračování změny financování 
k vyrovnávacím platbám a stanovení systému, který 
bude v souladu s veřejnou podporou. Dále stanovení 
optimální výše ve střednědobém rozpočtovém 
výhledu min. ve výši 9 mld. Kč. 

•  Uvolnění regulačních mechanismů v rámci úhrady za 
sociální služby u poskytovatelů, kteří nejsou příjemci 
veřejné podpory. 

•  Stanovení jednotných podmínek pro vytváření sítě 
sociálních služeb pro celou ČR.

•  Zjednodušení systému standardů kvality sociálních 
služeb, odstranění administrativní zátěže a legislativně 
duplicitních povinností.

•  Zavedení podpory nezaměstnaných, příspěvek státu 
na služby péče o rodinu a domácnost (po vzorech 
Francie, Belgie). Legalizace této výpomoci a vyvedení 
z „šedivé ekonomiky“.

•  Podpora zkrácených úvazků formou snížených 
odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele.

•  Zavedení účelného využití příspěvku na péči, tak aby 
byl efektivním způsobem využíván pro zajištění péče 
o svoji osobu. Zintenzivnění kontrolních činností 
a zavedení účelného využití příspěvku na péči.

•  Podpora solidarity zavedením finanční participaci 
osob blízkých u služeb sociální péče (v závislosti na 
výši příjmů dětí). Zavedení možnosti využití jiných 
zdrojů než jen starobního či invalidního důchodu pro 
úhradu a zajištění sociální péče. Zavedení povinnosti 
finanční participace osob blízkých. Stát musí být 
zárukou zaopatření nejslabších a těch, kteří nemají 
žádné zdroje.

•  Zavedení koncepce dlouhodobé péče, který by nebyl 
diskriminační pro poskytovatele sociálních služeb 
a umožňoval by rozvoj sociálně zdravotních služeb. 

•  Parametrické a zjednodušující úpravy úhrad 
ošetřovatelské péče v sociálních službách. 
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•  Podpora terénních a ambulantních služeb za účelem 
dosažení odpovídající sítě a kapacit v ČR. 

•  Postupný a racionální útlum institucionální péče pro 
osoby se zdravotním postižením a dětí za souběžného 
posilování a podpory ambulantních, terénních 
a neformálních kapacit péče a zaopatření s akcentem 
na respektování vůle uživatele.

•  Podpora zajištění úhrad nákladů na zdravotní péči 
v zařízeních sociálních služeb v odbornosti 913 – 
cestou paušálních úhrad za zdravotní péči.

•  Spolupráce v oblasti nastavení podmínek pro sociální 
bydlení a sociální podnikání.
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Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
Association of Public Benefit Organizations Czech Republic
Prezident: Ing. Marek Šedivý
Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
Telefon: 212 245 240, e-mail: avpo@avpo.cz
www.avpo.cz

PRIORITY SEKCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ:
•  Spolupráce na naplňování cílů vyplývajících ze Státní 

politiky vůči NNO na léta 2015 – 2020.
•  Sledování a vyhodnocování implementace nového 

občanského zákoníku do praxe neziskových 
organizací.

•  Prosazování smysluplných benefitů pro neziskové 
organizace, které mají zaměstnance.

•  Podpora sociálního podnikání – jako součást činnosti 
neziskových organizací.

•  Podpora profesionalizace neziskového sektoru, 
zvyšování transparentnosti a věrohodnosti neziskových 
organizací. 

•  Podpora sledování specifických statistických údajů 
týkajících se neziskových organizací a neziskového 
sektoru Českým statistickým úřadem.

•  Rozvoj dobrovolnictví v České republice.
•  Jasné definování a výklad pojmů “podnikání”, 

“výdělečná činnost”, “hlavní a vedlejší činnost 
neziskových organizací” v současné legislativě.

•  Spolupráce veřejné správy a neziskových organizací 
při čerpání finančních prostředků z evropských fondů 
v programovacím období 2014+.

SEKCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
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SEKCE ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Asociace zahradnických společenstev
Association of Gardening Fellowships
Prezident: Jiří Chládek
Tajemník: Ing. Jiří Dusbaba
Sídlo: Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc
Telefon: 775 142 163, e-mail: azscr@seznam.cz 
www.a-z-s.cz

Seznam členů Asociace zahradnických společenstev
• Svaz školkařů ČR
• Svaz květinářů a floristů ČR
• Sdružení zahradnických center
• Sdružení lesních školkařů ČR
• Svaz zakládání a údržby zeleně
•  Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, 

aromatických a kořeninových rostlin
• Spolek českých perenářů

PRIORITY SEKCE ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ:
•  Podporovat chápání zemědělce ve společnosti nejen 

jako producenta potravin, ale také jako pečovatele 
a udržovatele kulturní krajiny, v níž žijeme.

•  Zlepšovat životní prostředí také v lidských sídlech 
za pomocí okrasných rostlin schopných přežít 
nepřirozené podmínky pro jejich život 

•  Stabilizovat a podpořit rozvoj činnosti VÚKOZ 
v Průhonicích, který tradičně řeší problematiku 
přírody, krajiny i zahradnictví, která je součástí 
zemědělského sektoru.

•  Zlepšování životního prostředí v mezích udržitelného 
průmyslového rozvoje s využitím moderních neustále 
se vyvíjejících technologií omezujících negativa 
lidského působení na přírodu.
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•  Stabilizace a rozvoj odborného vzdělávání v oblasti 
zemědělství a životního prostředí s tlakem na 
znovuzavádění pěstitelských prací do studijních 
programů na základních školách a smysluplnou 
optimalizaci sítě středních škol s vybudováním dobře 
vybavených center pro kvalitní praktický výcvik.

•  Posilovat povědomí o výhodách domácí zemědělské 
produkce, s důrazem na dosažení soběstačnosti 
ve výrobě zejména u těch zemědělských komodit, 
u kterých dnes převládá dovoz ze západních zemí 
EU.

•  Dosáhnout spravedlivějšího rozdělování dotací 
v zemědělství se zaměřením na dnes podfinancovanou 
produkci komodit s velkou přidanou hodnotou při 
výrobě.

•  Podpořit domácí produkci rostlin určených 
k výsadbám v ČR zejména v těch oblastech, kde jsme 
dnes vlivem jejich nedostatku donuceni uplatňovat 
výpěstky z dovozu, často z odlišných klimatických 
podmínek.
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PARTNERSTVÍ A MEMORANDA 
O SPOLUPRÁCI

Česká bankovní asociace
Czech Banking Association
Výkonný ředitel: Ing. Pavel Štěpánek
Sídlo: Vodičkova 30, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 422 080, e-mail: info@czech-ba.cz
www.czech-ba.cz

Česká asociace pojišťoven
Czech Insurance Association
Výkonný ředitel: Ing. Jan Matoušek
Sídlo: Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
Telefon: 222 350 150, e-mail: info@cap.cz 
www.cap.cz

Svaz měst a obcí ČR
Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic
Předseda: Mgr. František Lukl, MPA
Sídlo: 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
Telefon: 234 709 711, e-mail: smocr@smocr.cz 
www.smocr.cz
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ORGANIZACE S PŘIDRUŽENÝM ČLENSTVÍM

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů  
Association of Secretaries of Urban and Municipal 
Authorities
Předseda: Ing. Jaromír Zajíček, MBA
Jednatel: Ing. Ivo Bělonohý
Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1
Telefon: 481 312 276, e-mail: stmou@mmdecin.cz
www.tajemnici.cz

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti 
Šumava
The Management of the National Park and the Protected 
Landscape Area Šumava
Ředitel: Mgr. Pavel Hubený
Sídlo: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 450 230, e-mail: vimperk@npsumava.cz 
www.npsumava.cz

SPOLEČNÁ TÉMATA:
•  Podpora zkrácených úvazků formou snížených 

odvodů sociálního pojištění zaměstnavatele.
•  Podpora zaměstnanosti v oblasti tzv. služeb pro 

domácnosti (vč. sociálních služeb). Inspirací jsou 
systémy fungující v řadě evropských zemí. 

•  Podpora odlehlých regionů prostřednictví zavedení 
tzv. lokálních měn.
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•  Unie rozlišuje řádné a přidružené členství. Řádnými 
členy Unie se mohou stát organizace zaměstnavatelů, 
svazy zaměstnavatelů a profesní sdružení, které mají 
sídlo nebo působnost na území ČR. Přidruženými 
členy se mohou stát odborné společnosti, asociace 
fyzických osob a další profesně zaměřené spolky 
nebo velké a významné korporátní společnosti, které 
nesplňují podmínky řádného členství.

•  Členství organizací zaměstnavatelů v členských 
svazech Unie zakládá i jejich členství v Unii.

•  Řádné členství vzniká rozhodnutím představenstva 
o přijetí na základě písemné žádosti. Přidružené 
členství vzniká jednohlasným rozhodnutím 
představenstva o přijetí na základě písemné žádosti.

•  Členství zaniká vystoupením nebo nezaplacením 
členského příspěvku. Členovi, který závažným 
způsobem poškozuje dobré jméno Unie, může 
představenstvo ukončit členství v Unii. Při zániku 
členství se neprovádí majetkové vypořádání ročního 
členského příspěvku.

•  Proti rozhodnutí představenstva o vzniku a ukončení 
členství se lze odvolat k valné hromadě.

•  Právem řádných členů je:
	 a)	 podílet	se	na	veškeré	činnosti	Unie,
	 b)	 být	informován	o	činnosti	Unie,
	 c)	 navrhovat	kandidáty	do	volených	orgánů	Unie,
	 d)	 volit	a	být	volen	do	orgánů	Unie.
• Právem přidružených členů je:
	 a)	 	přiměřeně	 se	 podílet	 na	 aktivitách	 a	 jednáních 

v	souladu	se	stanovami	Unie,
	 b)	 být	informován	o	činnosti	Unie,
	 c)	 	uplatňovat	 připomínky	 a	 podněty	 k	 legislativním	

procesům	 (bez	 práva	 vetovat	 připomínky	 řádných	
členů).

13. Členství v UZS ČR



|   48   |

Projekty jsou realizovány Centrem rozvojových aktivit 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR (CRA UZS), což 
je od roku 2011 samostatný právní subjekt, jehož 
hlavní náplní je právě realizace projektových aktivit 
pro jednotlivé členské asociace. CRA UZS také působí 
v roli metodického poradce pro členy realizující vlastní 
projekty a je také nositelem konkrétních projektových 
aktivit.  Ředitelem CRA UZS je Ing. Karel Vostrý.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V POSLEDNÍCH 3 LETECH:

Projekt „Training and Promotion of social dialogue 
measures for public services“ Budget Heading 
04.03.01.08 - Industrial Relations and Social Dialog, 
realizovaný organizací CEEP (Belgie, Brusel), CRA UZS 
jako partner
Celková alokace: 253 016 EUR (6,8 mil. Kč) 

Projekt „Social services in the european cross-
industry social dialogue: towards a stronger 
and deeper involvement, Ref: VS/2015/0027, 
realizovaný organizací CEEP (Belgie, Brusel), 
UZS jako partner
Celková alokace: 269 625 EUR (7,3 mil. Kč) 

Projekt “IMPact : Improve Measurement of Public 
support to PHS” budget heading 04.04.01.01 
“Delivering on skills for growth and jobs” realizovaný 
organizací EFSI (Belgie, Brusel)
Celková alokace: 271 640 EUR (7,3 mil. Kč) 

Projekt „Technika má zelenou“ financovaný z OPVK, 
CZ.1.07/1.3.00/48.0026
Celková alokace: 7 598 320 Kč 

14. Projektová činnost
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14. Projektová činnost Projekt „Prevence násilí ze strany třetí osoby 
na školách v Jihomoravském kraji“ financovaný 
z Norských fondů 2012/113362 
Celková alokace: 208 358 EUR (5,6 mil. Kč)

Projekt „Prevence násilí od třetí strany v organizacích 
poskytujících v Praze zdravotní a sociální služby“ 
financovaný z Norských fondů 2012/104600, 
Celková alokace: 220 000 EUR (5,9 mil. Kč)

Projekt „Zvýšení adaptibility pracovníků v kultuře 
a umělců z oblasti performing arts“, financovaný z ESF 
CZ.1.04/5.1.01/77.00318 
Celková alokace:  5 380 491 Kč
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Název asociace/svazu

Asociace českých a moravských 
nemocnic

Asociace nemocnic ČR

Sdružení soukromých nemocnic

Asociace zdravotnických záchranných 
služeb ČR

Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL)

CzechMed – Česká asociace dodavatelů 
zdravotnických prostředků

Grémium majitelů lékáren

Asociace provozovatelů lékárenských sítí

Asociace laboratoří QualityLab

Svaz léčebných lázní ČR

Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Otevřený svaz zdravotních pojišťoven

Asociace provozovatelů poukázkových 
systémů

Asociace penzijních společností ČR

Asociace inovativního farmaceutického 
průmyslu

Česká asociace farmaceutických firem

Svaz průmyslu druhotných surovin 
(APOREKO)

Svaz polygrafických podnikatelů

Solární asociace

Česká asociace odpadového 
hospodářství

Konfederace lesnických 
a dřevozpracujících svazů ČR

Asociace českých nábytkářů

Členské asociace a svazy – počty členů a jejich zaměstnanců

Sekce

Zdravotnictví

Pojišťovny   
a 
finanční služby

Průmysl 
a energetika       

Počet členů

131

53

22

13

3

29

400
3

3

41

6

1

3

9

30

24

17

63

300

85

Počet 
zaměstnanců

250 000

1 200

10 000

1 170

3 300

1 950

8 500

2 200

3 574

400

620

2 300

4 416

2 456

2 293

22 000

7 500

*

*
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Česká asociace podnikatelů v lesním 
hospodářství

Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR 

Svaz českých a moravských výrobních 
družstev

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího 
průmyslu v ČR

Unie školských asociací (CZESHA) 
Asociace obchodních akademií

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj 
venkovského prostoru

Asociace ředitelů základních škol ČR

Asociace středních průmyslových škol ČR

Asociace ředitelů církevních škol ČR

Asociace zdravotnických škol ČR

Asociace středních pedagogických škol

Asociace předškolní výchovy

Asociace energetického a elektro-
technického vzdělávání

Asociace základních uměleckých škol ČR

Asociace středních a vyšších odborných 
škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými 
obory

Asociace Domovů mládeže a Internátů ČR

Asociace ředitelů hotelových škol

Sdružení pracovníků domů dětí 
a mládeže v ČR

Sdružení soukromých škol Čech, 
Moravy a Slezska 

Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ)

Sdružení učňovských zařízení

Asociace institucí vzdělávání 
dospělých ČR

Sekce

Průmysl 
a energetika

Školství 
a vzdělávání

Počet členů

475

2 244

251

112

80

220

Počet 
zaměstnanců

33 100

2 030

230 000*

Název asociace/svazu
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Asociace speciálních pedagogů ČR

Asociace hudebních festivalů ČR

Asociace profesionálních divadel ČR

Asociace symfonických orchestrů 
a pěveckých souborů ČR

Rada galerií ČR

Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 
o.s.

Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR

Česká rada sociálních služeb

Diakonie ČCE

Charita ČR

Konfederace sociálních služeb

Asociace občanských poraden

Česká asociace pečovatelské služby

Asociace veřejně prospěšných 
organizací

Asociace zahradnických společenstev

Svaz školkařů ČR

Svaz květinářů a floristů ČR

Sdružení zahradnických center

Sdružení lesních školkařů ČR

Svaz zakládání a údržby zeleně

Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, 
aromatických a kořeninových rostlin

Český spolek perenářů

Kultura

Sociální služby

Neziskové org.

Zemědělství 
a životní 
prostředí

491

19
28

17

27

1 575

204

980

205

110

348

326

90

395

300
6 900

1 600

605

4 587

7 700

80 000*

6 937

1 500

1 700

3 200*

Název asociace/svazuSekce Počet 
členů

Počet
zaměstnanců
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*expertní odhad 

Česká bankovní asociace

Česká asociace pojišťoven

Sdružení tajemníků městských 
a obecních úřadů

Správa Národního parku a ochranné 
krajinné oblasti Šumava

UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČR

Sekce

Přidružená 
členství 
a dohody 
o partnerství

CELKEM

37

28

311

1

9 810

40 000*

10 000*

311

252

75 4601

Název asociace/svazu Počet 
členů

Počet
zaměstnanců
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