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Události za měsíce LEDEN a ÚNOR

Valná hromada UZS ČR

Konference UZS ČR v r. 2019
Unie zaměstnavatelských svazů ČR i v letošním roce uspořádá na podzim
sérii konferencí na tato témata:
•
•
•
•

ZDRAVOTNICTVÍ 2020 – 7. a 8. 11. 2019 (hotel Grandior Praha)
ŠKOLSTVÍ 2020 – 15. 10. 2019 (TOP hotel Praha)
KULTURA 2020 – 22. 10. 2019 (Opatství Emauzy Praha)
NEZISKOVÉ ORGANIZACE V R. 2020 – 24. 10. 2019 (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.

Zvýšení úhradových limitů
vyhlášky č. 505/2006 Sb.

prováděcí

V listopadu 2018 byl ministryni práce a sociálních věcí zaslán otevřený dopis (UZS
ČR, APSS ČR, Diakonie ČCE, Charity ČR, ČRSS, KSS) s žádostí o navýšení
úhradových limitů (na ubytovací a stravovací služby) prováděcí vyhlášky č.
505/2006 Sb. Celá korespondence mezi Unií a MPSV z listopadu, prosince a ledna
je k dispozici zde.

Více peněz ředitelům škol
Po plošném zvyšování platů ve školství je potřeba začít se zabývat i otázkou
odměňování kvalitních učitelů a také ředitelů škol a školek, zaznělo na konferenci
ŠKOLSTVÍ 2019 dne 15. 11. 2018.
"V příštím roce bychom chtěli otevřít otázku odměňování ředitelů. Skutečnost, že
se do konkurzů v devadesáti procentech přihlásil nejvýše jeden uchazeč, ukazuje,
že to není zase až tak atraktivní pozice a že by ředitelé měli být zařazeni o jednu
tabulkovou třídu výše, než je tomu v současnosti," míní prezident UZS ČR Jiří
Horecký. Celý článek vyšel v týdeníku EURO v lednu 2019, který je k dispozici zde.

Mezigenerační dialog a mladí lidé na trhu
práce ve 21. století
Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s platformou pro odpovědné
podnikání Byznys pro společnost připravila publikaci s názvem Mezigenerační
dialog a mladí lidé na trhu práce ve 21. století. Jedná se o volné pokračování
„prvního dílu“, který vyšel pod názvem Age management „Jak řídit a rozvíjet lidské
zdroje v kontextu věku a demografických změn“ a "druhého dílu" s
názvem Diverzita na trhu práce v 21. století.
Publikace byla vydána v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů
k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému – Etapa II“, který realizuje
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Publikace je součástí výstupů projektu a je ke stažení zde.

Dne 25. 4. 2019 od 10:00 se uskuteční
Valná hromada UZS ČR v Paláci
Charitas (Karlovo náměstí 5, Praha 2).

Odborné sekce UZS ČR
V měsíci lednu a únoru se uskutečnilo
dne:
➢ 17. 1. 2019 jednání sekce
zdravotnictví,
➢ 31. 1. 2019 jednání sekce
kultury,
➢ 6. 2. 2019 jednání sekce
školství a vzdělávání.

Viceprezident sekce
zdravotnictví
Dne 17. 1. 2019
členové
sekce
zdravotnictví UZS ČR
zvolili
nového
viceprezidenta
Bc.
Vladimíra
Kotheru,
MBA, z Asociace
laboratoří QualityLab.

Solární energie a akumulace
v ČR 2019
Dne 16. 4. 2019 v Praze pořádá
Solární asociace konferenci na téma
Solární energie a akumulace v ČR
2019. Pro členy UZS ČR je registrační
poplatek snížen o 10 %. Více
informací naleznete zde.

Otevřený dopis ministrovi
podpora živého umění

kultury

–

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v kultuře zaslali v lednu 2019 otevřený
dopis ministrovi kultury k podpoře živého umění. Dopis je k dispozici zde.

Stížnost ministrovi školství, mládeže a
tělovýchovy – vypořádání připomínek
novely vyhlášky 27/2016 Sb.
Unie zaslala ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy stížnost k vypořádání
připomínek novely vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Názory a stanoviska zástupců
odborníků z řad speciálních pedagogů jsou brány v potaz méně, než názory a
stanoviska zástupců ostatních resortů a organizací. Stížnost a reakci MŠMT
naleznete zde.
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Vybraná jednání prezidenta
UZS ČR
Vybrané aktivity prezidenta Unie jsou
nově na Facebooku.

Rada hospodářské a sociální
dohody, Rada vlády:
V měsíci lednu a únoru se uskutečnilo
dne:
➢ 10. 1. 2019 jednání PT RHSD
pro vzdělávání a lidské zdroje,
➢ 14. 1. 2019 jednání PT RHSD
pro hospodářskou politiku,
➢ 15. 1. 2019 jednání PT RHSD
pro sociální otázky,
➢ 21. 1. 2019 jednání PS RHSD,
➢ 5. 2. 2019 jednání Rady vlády
pro koordinaci protidrog. pol.,
➢ 19. 2. 2019 jednání PT RHSD
pro kulturní otázky,
➢ 20. 2. 2019 jednání PT RHSD
pro vzdělávání a lidské zdroje,
➢ 21. 2. 2019 jednání PT RHSD
pro zdravotnictví,
➢ 22. 2. 2019 jednání Rady vlády
pro veřejnou správu.

