UZS NEWS 09-10/2018

. Události za měsíc ZÁŘÍ, ŘÍJEN

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) –
KAPACITA JE NAPLNĚNA
• NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2019 - 29. listopad 2018 (Palác
Charitas Praha)
Programy a více informací naleznete zde.

TZ Výbor pro sociální politiku nevyužil příležitost
zlepšit financování sociálních služeb
24. 10. 2018, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,
nedoporučil Výbor pro sociální politiku navýšení příspěvku na péči i pro
uživatele
pobytových
sociálních
služeb.
To
požadovala
Unie
zaměstnavatelských svazů ČR, jež zastupuje poskytovatele sociálních služeb
z celé České republiky v rámci projednávání senátního návrhu novely zákona
o sociálních službách – sněmovního tisku č. 160. Tiskovou zprávu naleznete
zde.

Výsledky průzkumu postojů veřejnosti k moderní
energetice
Svaz moderní energetiky nechal zpracovat průzkum postojů veřejnosti k
dalšímu rozvoji a přínosům moderní energetiky v ČR. Výstupy vyznívají silně
pro podporu dalšího rozvoje. Nejvíce rezonoval souhlas s tím, že by měla vláda
využít možnosti moderní energetiky pro vstup České republiky mezi světové
leadery v tomto oboru. Více informací naleznete zde.

TZ Zaměstnanecké benefity prokazatelně zlepšují
kvalitu života (průzkum UZS ČR a AMSP ČR)
Zaměstnanecké benefity prokazatelně zlepšují kvalitu života. Zaměstnanci,
kteří je dostávají, jsou aktivnější, spokojenější a motivovanější než ti, kteří je
nedostávají. Vyplývá to z velkého průzkumu zaměřeného na poskytování
zaměstnaneckých benefitů, který realizovala Unie zaměstnavatelských svazů
ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tiskovou zprávu
naleznete zde.

Společné jednání na MK ČR pro muzea a galerie
Dne 19. října 2018 se uskutečnilo společné jednání zástupců UZS ČR, MK ČR,
OSPKOP. Diskutovalo se o návrzích změn dotačních titulů na rok 2019 pro
muzea a galerie. Návrhy zpracovali UZS ČR a OSPKOP (za podpory AK ČR,
SMO ČR).

Rada vlády, Rada hospodářské
a sociální dohody
V měsíci září a říjne se uskutečnilo
dne:
➢ 6. 9. 2018 jednání PT RHSD
pro sociální otázky,
➢ 10. 9. 2018 jednání RVSSP,
➢ 14. 9. 2018 mimořádné
jednání PS RHSD,
➢ 17. 9. 2018 jednání PT RHSD
pro hospodářskou politiku,
➢ 21. 9. 2018 jednání RVVS,
➢ 24. 9. 2018 jednání PS RHSD,
➢ 24. 9. 2018 jednání PS RHSD
s krajskými tripartitami,
➢ 10. 10. 2018 jednání PT RHSD
pro veřejnou správu a veřejné
služby,
➢ 15. 10. 2018 jednání VZRI při
RVKPP,
➢ 24. 10. 2018 jednání PT RHSD
pro zemědělství a životní
prostředí.

PT RHSD pro zdravotnictví
Dne 8. 10. 2018 se uskutečnilo
jednání pracovního týmu. Mezi
projednávanými body mj. bylo:
- Informace řešení příplatku za
směny,
právní
a
finanční
zabezpečení, vč. podmínek úhrad
příplatku za směny pro odbornost
913
- Přehled legislativní činnosti MZ
včetně výhledu pro rok 2019
- Úhrady pro rok 2019, vč. úhrad
zdravotní péče pro poskytovatele
sociálních služeb.
- Personální situace, odměňování
zaměstnanců v roce 2019, zvýšení
platů a mezd

Koncepce zdanění poplatníků daně z příjmů
právnických osob s nepodnikatelskou (neziskovou)
činností
Dne 8. 10. 2018 se uskutečnilo jednání zástupců UZS ČR a AVPO k nové vizi
koncepce zdanění poplatníků daně z příjmů právnických osob s
nepodnikatelskou (neziskovou) činností. Připomínky ke koncepci byly zaslány
na MF ČR.

Expertní tým pro daně
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR
a jeho Expertním týmem pro daně, upozorňuje na nové riziko pro
zaměstnavatele, kteří využívají stravenkové a jiné karty (tj. elektronické verze
papírových stravenek a poukázek na nákup zaměstnaneckých benefitů).
Někteří provozovatelé těchto elektronických karet totiž nezajišťují soulad se
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Více informací naleznete zde.
.
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PT RHSD pro vzdělávání a
lidské zdroje
Dne 20. 9. 2018 se uskutečnilo
jednání pracovního týmu. Mezi
projednávanými body mj. bylo:
- Rozpočet kapitoly školství v roce
2019 a střednědobý výhled.
- Aktuální stav přípravy reformy fin.
regionálního školství a vyrovnání
krajových rozdílů v r. 2019.
- Maturitní a jednotné přij. zkoušky.
- Společné vzdělávání.
- Novela zákona č. 563/2004 Sb.
- Nastavení systému celoživotního
vzdělávání z pohledu potřeb trhu
práce – rekvalifikace, příprava na
kompetence Průmyslu 4.0.

Vybraná jednání prezidenta
Seznam vybraných aktivit prezidenta
Unie je k dispozici zde.

