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. Události za měsíc DUBEN 

Konference Perspektiva zaměstnaneckých 
benefitů 
Konference Perspektiva zaměstnaneckých benefitů se uskuteční dne 16. června 2016 
v Poslanecké sněmovně pod záštitou předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné 
příležitosti a národnostní menšiny a ve spolupráci Radky Maxové. Po úvodních 
projevech budou následovat 2 odborné panely: 

1. Odměňování a motivace zaměstnanců v kontextu stávající ekonomické 
situace. 

2. Kam směřovat budoucnost zaměstnaneckých benefitů. 
Konference je ZDARMA. Přihlašování je spuštěno na www.uzs-konference.cz.  

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. 

 

Stanovisko UZS ČR k připravovaným změnám 
v českém školství  
UZS ČR plně podporujeme aktivity paní ministryně vedoucí k navýšení platů 
pedagogických a nepedagogických pracovníků minimálně o 10 %, včetně zajištění 
zdrojů k úhradě těchto opatření. Tento krok považujeme mimo jiné za narovnání 
nulového růstu platů v tomto segmentu v minulých obdobích. Nastavení odpovídajících 
a důstojných parametrů odměňování povede k personální stabilizaci a zkvalitňování 
pracovníků ve školství a tím i výuky a rozvoje žáků. Stanovisko je k dispozici zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k napjaté personální 
situaci v nemocnicích 
UZS ČR si je vědoma napjaté personální situace v nemocniční péči zejména v 
důsledku nadále se prohlubujícího nedostatku sester i lékařů. Vyšší platové a mzdové 
ohodnocení práce v nemocnicích považuje za jeden z prostředků řešení krizové 
situace. Proto podporuje potřebu zvýšit platy a mzdy v roce 2017 o 10 %. Na rozdíl od 
některých rovněž nutných změn ve vzdělávání lékařů a sester i v organizaci jejich práce 
toto opatření lze realizovat v krátké době. Stanovisko je k dispozici zde. 

 

Stanovisko UZS ČR a ČAOH k podmínkám 
ukládání odpadů na skládky  
UZS ČR a ČAOH vydali společné stanovisko ke znění návrhu vyhlášky o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu po vypořádání 
připomínek – zejména k části týkající se problematiky výhřevnosti. Stanovisko je k 
dispozici zde, 
 

  

 

Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci dubnu 
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 dubnu se uskutečnilo dne: 

 14. 4. 2016 jednání PT RHSD 
pro nestátní neziskové 
organizace, 

 15. 4. 2016 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky, 

 25. 4. 2016 jednání PT RHSD 
pro pracovněprávní vztahy, 

 27. 4. 2016 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky.  

 29. 4. 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“. 
 

 
 

Jednání UZS ČR 
 

 
V měsíci dubnu se uskutečnilo dne: 

 4. 4. 2016 jednání Dozorčí 
rady, 

 6. 4. 2016 jednání sekce 
neziskových organizací, 

 6. 4. 2016 jednání sekce 
kultury 

 28. 4. 2016 jednání Valné 
hromady, 

 28. 4. 2016 jednání sekce 
školství. 
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Vybraná jednání prezidenta 
Dne 20. 4. 2016 prezident Unie jednal s předsedou ČMKOS Josefem Středulou o 
odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
Dne 29. 4. 2016 se prezident Unie zúčastnil pracovního oběda s komisařkou Marianne 
Thyssen. 
Stanovisko je k dispozici zde. 
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