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Události za měsíc KVĚTEN a ČERVEN 

Konference UZS ČR v roce 2018 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR i v letošním roce uspořádá na podzim sérii 
konferencí na tato témata: 

• ZDRAVOTNICTVÍ 2019 - 8. a 9. listopadu 2018 (hotel Grandior Praha) 

• ŠKOLSTVÍ 2019 - 15. listopadu 2018 (TOP hotel Praha) 

• KULTURA 2019 - 27. listopad 2018 (Opatství Emauzy, Praha) 

• NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2019 - 29. listopad 2018 (Palác 
Charitas Praha) 

Diskutovat právě o těchto problémech s představiteli politické reprezentace a 
veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností vnímáme jako velmi 
důležité. Více informací naleznete zde. 
 

Zvyšování platů zaměstnancům v rozpočtové sféře 
pro r. 2019 ve vztahu k GDPR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zaslala stanovisko MPSV k materiálu 
jednání PS RHSD ze dne 9. 5. 2018 č. 1.7. Zvyšování platů zaměstnancům 
pracujících v rozpočtové sféře pro r. 2019. UZS ČR obecně souhlasí 
s návrhem a argumentací MPSV. Považuje však za důležité redukovat počet 
„platových tabulek“, resp. příloh nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Zásadní 
připomínky k tomuto materiálu i celý dopis naleznete zde.   
 

Zařazování ředitelů příspěvkových organizací PSS 
do platových tříd 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zaslala MPSV dotaz na zařazování 
ředitelů příspěvkových organizací poskytujících sociální služby do platových 
tříd ve vztahu k nařízení EU 2016/679 (GDPR). Dopis UZS ČR a odpověď 
MPSV naleznete zde. 
 

Výzkum - stravenky v kontextu zaměstnaneckých 
benefitů 
Lidé se stravenkami chodí na obědy do restaurace 3x častěji než lidé bez 
stravenek. Dvě třetiny z nich tvrdí, že by obědy v restauracích po zrušení 
stravenek omezily. To jsou jen některá zjištění z rozsáhlého průzkumu, který 
si nechala zpracovat Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR. Závěrečnou zprávu a tiskovou zprávu 
naleznete zde. 
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Rada vlády, Rada hospodářské 
a sociální dohody 
 

V měsíci květnu a červnu se 
uskutečnilo dne: 

➢ 15. 5. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro zdravotnictví, 

➢ 23. 5. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro sociální otázky, 

➢ 30. 5. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro vzdělávání a lidské 
zdroje, 

➢ 4. 6. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro kulturní otázky, 

➢ 5. 6. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro hospodářskou politiku, 

➢ 6. 6. 2018 jednání 
pracovního týmu pro 
zemědělství a životní 
prostředí, 

➢ 6. 6. 2018 jednání 
pracovního týmu RHD pro 
pracovněprávní vztahy, 
kolektivní vyjednávání a 
zaměstnanost, 

➢ 13. 6. 2018 jednání 
plenární schůze RHSD,  

➢ 22. 6. 2018 jednání Rady 
vlády pro veřejnou správu, 

➢ 26. 6. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro sociální otázky. 
 

 

Vybraná jednání prezidenta 
UZS ČR 

Vybrané aktivity prezidenta Unie 
jsou nově na Facebooku. 

 
 

Kalendář akcí na www.uzs.cz  

Od března 2018 byla spuštěna nová 
aplikace KALENDÁŘ AKCÍ na 
www.uzs.cz, kde jsou zveřejňovány 
pozvánky na akce UZS ČR, členů 
UZS ČR a partnerských organizací. 
Pozvánky na Vaše akce určené ke 
zveřejnění posílejte na email 
tajemnice UZS ČR 
vera.velkova@uzs.cz.  
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