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Stav členské základny k 31. 12. 2014 
 
K 31. 12. 2014 měla UZS 41 členských svazů v rámci řádného členství.  

Mezi novými členy jsme v r. 2014 přivítali: 

Asociaci penzijních společností ČR 
Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů ČR 
Asociaci laboratoří QualityLab 
Asociaci zahradnických společenstev 
Českou fotovoltaickou průmyslovou asociaci 
Českou asociaci odpadového hospodářství 
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení a stavebních řemesel 
Svaz českých knihkupců a nakladatelů 
 
Přidruženým členem se stala akciová společnost High Tech park. 

V r. 2014 ukončil členství Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve 
stavebnictví, jehož nástupcem se stal právě Svaz podnikatelů v oboru technických 
zařízení a stavebních řemesel. 

 

Stanovisko UZS ČR v týdeníku EURO 
 
V týdeníku EURO se podařilo prezentovat stanovisko UZS ČR k tématu 
úrazového pojištění. V článku v č. 49 s názvem: "Klikatá cesta z monopolu" bylo 
upozorněno na současný monopol svou komerčních pojišťoven v systému 
úrazového pojištění a prezentována varianta, že by tento institut převzaly 
zdravotní pojišťovny, které mají potřebné know how a dokázaly by systém 
úrazového pojištění zefektivnit. Článek je na str. 40 a 41 a je k dispozici zde. 
 

Zasedání Představenstva UZS ČR 
 
Dne 4. 12. 2014 mělo jednání Představenstvo UZS ČR, na kterém byl zhodnocen 
rok 2014 z hlediska hospodaření a klíčových aktivit a představen plán aktivit na 
první pololetí roku 2015, s výhledem na celý rok. Mimo jiné bylo rozhodnuto, že i v 
r. 2015 budou pořádány konference na téma Zdravotnictví, Kultura, Školství a 
Neziskové organizace, s možností rozšíření o další jednu až dvě konference. 
 
 

 
 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci prosinci 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 133/2000 Sb., o 
evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých 
zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 329/1999 Sb., o 
cestovních dokladech, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony. 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, zákon č. 
292/2013 Sb., o zvláštních 
řízeních soudních, zákon č. 
304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a 
fyzických osob, zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 111/2009 Sb. o 
základních registrech, ve 
zněních pozdějších předpisů, 
a zákon č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o 
obchodních korporacích). 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních 
službách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Národní akční plán podporující 
pozitivní stárnutí pro období 
let 2013 až 2017 
(Aktualizovaná verze k 31. 12. 
2014). 

 Návrh zákona o vnitřním řízení 
a kontrole ve veřejné správě. 

 Návrh poslanců Jitky 
Chalánkové, Marka Bendy, 
Niny Novákové, Augustina 

  

http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23


Nový viceprezident UZS ČR 
pro stavebnictví 
 
Novým viceprezident UZS ČR pro stavebnictví byl 
jmenován Roman Pommer. 
Po studiu pracoval jako stavbyvedoucí, vybudoval 
stavební firmu zabývající se prováděním obkladů a 
dlažeb, v roce 1996 byl u založení Cechu obkladačů 
ČR, jehož je od roku 2003 předsedou. 2005 založil 
společnost Česká vzdělávací a.s. zabývající se činností 

v oblasti dalšího vzdělávání hlavně pro stavební výrobu a vzdělávání řemeslníků. 
V roce 2006 se stal členem představenstva Hospodářské komory ČR, v níž je od 
letošního rok viceprezidentem. 
 
 

Vybraná jednání prezidenta 
 
Během měsíci prosince se prezident Unie zúčastnil jednání s ministryní práce a 
sociálních věcí Mgr. Michaelou Marksovou, ředitelem odboru sociálních služeb 
MPSV Mgr. Davidem Pospíšilem a vedoucím oddělení koncepce sociálních 
služeb MPSV Mgr. Janem Vrbickým. Seznam aktivit prezidenta je k dispozici 
zde: 
 
 

Karla Andrleho Sylora, Víta 
Kaňkovského a Martina 
Komárka na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 
373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, a 
některé další zákony (tisk č. 
371). 

 Návrh nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č. 
75/2005 Sb., o stanovení 
rozsahu přímé vyučovací, 
přímé výchovné, přímé 
speciálně pedagogické a 
přímé pedagogicko-
psychologické činnosti 
pedagogických pracovníků, ve 
znění nařízení vlády č. 
273/2009 Sb. 

 Zpráva o plnění úkolů 
vyplývajících z Národního 
akčního plánu pro vzácná 
onemocnění na léta 2012 - 
2014 a Národní akční plán pro 
vzácná onemocnění na léta 
2015 – 2017. 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 
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