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Realizované konference UZS ČR v r. 2017
V roce 2017 realizovala UZS ČR následující konference, seminář, kulatý stůl:
 Exekuce, osobní bankrot a práva věřitelů a dlužníků (30. 3. 2017)
 Sociální podnikání (18. 5. 2017)
 Školství 2018 (21. 9. 2017)
 Zdravotnictví 2018 (12. a 13. 10. 2017)
 Kultura 2018 (7. 11. 2017)
 Neziskové organizace v roce 2018 (9. 11. 2017)
Výstupy z konferencí, semináře, kulatého stolu (program, prezentace,
fotogalerie) naleznete zde.

TZ Víc než tři miliardy korun na sociální služby
chybí v návrhu rozpočtu na příští rok. Zástupci
samospráv a tripartity žádají poslance o změnu
I když vláda před časem rozhodla o zvýšení platových tarifů zaměstnanců v
sociálních službách, v návrhu státního rozpočtu na příští rok se to vůbec
nepromítlo. Na danou oblast má jít 11,6 mld. Kč, potřeba však je 14,9 mld.
Kč. Města, obce, kraje, zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců tak
upozorňují, že bez potřebných peněz není možné danou oblast stabilizovat.
UZS ČR, OSZSP ČR, SMO ČR a AK ČR zaslali společný dopis všem poslancům
PČR, ve kterém apeluji na Poslaneckou sněmovnu, aby zabránila personálnímu
kolapsu v sociálních službách a návrh rozpočtu na rok 2018 změnila. Společný
dopis a tisková zpráva jsou k dispozici zde.

Stanovisko UZS ČR a SP ČR k senátnímu návrhu
senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, o
léčivech (e-Recept)
Svaz průmyslu a dopravy ČR a Unie zaměstnavatelských svazů vyjadřují
nesouhlas se senátním návrhem zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších
senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č.
378/2007 Sb., o léčivech, jehož cílem je odložit účinnost povinnosti e-Receptu.
Odklad e-Receptu či snad jeho nesystémové zavádění na etapy, považují za
nežádoucí. Došlo by pouze k oddalování elektronizace zdravotnictví a ke
znehodnocení veškerých investic, které byly doposud s e-Receptem spjaty.
Dopis naleznete zde.
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UZS ČR zpracovala v měsíci říjnu a
listopadu 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 říjnu a listopadu se
uskutečnilo dne:
 3. 10. 2017 jednání PT RHSD
pro kulturní otázky,
 1. 11. 2017 jednání PT RHSD
pro sociální otázky.

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

“Akademie řemesel“ sklidila v
Rokycanech úspěch
Celkem 451 žáků 8. a 9. tříd 11
základních škol z Rokycanska dorazilo
na 12. ročník „Akademie řemesel 2017“.
Akci pořádá tradičně ÚP ČR, konkrétně
Kontaktní
pracoviště
ÚP
ČR
v
Rokycanech. Roli partnerů letos přijaly
mimo jiné Město Rokycany a Unie
zaměstnavatelských
svazů
ČR.
Organizátoři se v rámci letošní
prezentace
středních
škol
a
zaměstnavatelů zaměřili na oblast
zdravotnictví. Cílem bylo podpořit
studium zdravotnických a příbuzných
oborů.
Tisková zpráva zde.

