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Události měsíc ZÁŘÍ 

 
Srdečně Vás zveme na následující konference, které pořádá UZS ČR do konce 
roku 2014: 
 

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2015  

Konference na téma ZDRAVOTNICTVÍ 2015 se koná dne 27. 11. 2014 v hotelu 
Diplomat v Praze pod záštitou a za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. 
Bohuslava Sobotky a za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka 
Němečka, MBA. 

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde taktéž naleznete předběžný program konference. 
 
 

Konference ŠKOLSTVÍ 2015 

Konference na téma ŠKOLSTVÍ 2015 se koná dne 25. 11. 2014 v Paláci 
Charitas v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky 
a za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela 
Chládka, MBA. 

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-
konference.cz, kde taktéž naleznete program konference. 

 
Konference KULTURA 2015 

Konference na téma KULTURA 2015 se koná dne 10. 11. 2014 v Barokním 
refektáři v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky 
a za účasti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. 

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách Unie www.uzs-konference.cz. 

 
Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2015 
Konference na téma Neziskové organizace v roce 2015 – nestátní neziskové 
organizace jako zaměstnavatelé, poskytovatelé veřejných služeb a iniciátoři 
společenského rozvoje se koná dne 12. 11. 2014 v Era světě v Praze. 

 
Přihlašování je spuštěno na webových stránkách Unie www.uzs-konference.cz, 
kde taktéž naleznete program konference. 

 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci září 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých 
školách), a některé další 
zákony 

 Zákon, kterým se mění 
zákon č. 563/1991 sb., o 
účetnictví 

 Návrh  novely vyhlášky 
383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s 
odpady 

 Návrhu zákona, kterým se 
mění zákon 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících 
a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Návrh na změnu Statutu 
Vládního výboru pro 
zdravotně postižené občany. 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 
Setkání sekce Sociálních služeb 
 

 
Dne 16. 9. 2014 se 
uskutečnilo setkání 
sekce Sociálních 
služeb UZS ČR, na 
kterém byl zvolen 
novým 
viceprezidentem 
Mgr. et Mgr. Lukáš 
Curylo, ředitel 

Charity ČR. 
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Valná hromada UZS ČR 
Dne 16. 9. 2014 se konala Valná hromada UZS ČR, které se zúčastnilo 28 
řádných členů a 1 přidružený člen z celkového počtu 38 řádných členů a 3 
přidružených členů. Valná hromada mj. schválila rozbor hospodaření za rok 2013, 
rozpočet na r. 2014 a rámcový rozpočet na r. 2015. Valná hromada vzala na 
vědomí zprávu o činnosti za r. 2013, průběžnou zprávu za r. 2014, plán činnosti 
na r. 2015 a zprávu Dozorčí rady. Usnesení Valné hromady naleznete zde: 

 
Stanovisko UZS ČR ke snížení přídělu do 
FKSP na 1 % 

UZS ČR vydala oficiální stanovisko ke snížení přídělu do fondů sociálních a 
kulturních potřeb (FKSP) na 1 %. V období snižování veřejných rozpočtů 
v důsledku finanční krize byl zákonem snížen příděl do FKSP z 2 % na 1 %. Při 
tomto ponížení bylo jasně deklarováno, že jde o přechodné opatření, které bude 
revokováno v okamžiku, kdy opadnou dopady finanční krize. Současná vláda 
místo opětovného navýšení tvorby FKSP naopak jeho schválila snížení (resp. 
snížení Sociálního fondu) i u zdravotních pojišťoven. Stanovisko je k dispozici 
zde: 

 
Otevřený dopis UZS ČR a AMSP ČR 
k novele energetického zákona 
UZS ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 
zaslaly otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Janu Mládkovi 
s naléhavou žádostí o stažení a přepracování novely energetického zákona 
z legislativního procesu. Novela zákona obsahuje návrhy na hraně ústavnosti a 
při procesu její přípravy nebyly vztahy v potaz zásadní připomínky některých 
sociálních partnerů a zástupců podnikatelské veřejnosti. Je velká obava, že 
novela bude mít negativní dopad na malé a střední odběratele elektřiny včetně 
domácnosti. Otevřený dopis je k dispozici zde: 

 
Vybraná jednání prezidenta 
Dne 8. 9. 2014 jednal prezident Unie s ministrem kultury Mgr. Danielem 
Hermanem o aktuálních otázkách v oblasti kultury. školství.  
V měsíci září se prezident Unie zúčastnil aktivně i pasivně 3 zahraničních 
konferencí v Bruselu, Amsterdamu, Torunu. Seznam aktivit prezidenta je 
k dispozici zde: 
 

 
Nový člen UZS ČR 
 

 
Představenstvo UZS ČR na svém 
posledním jednání dne 26. 8. 2014 
schválilo přijetí nového člena UZS ČR 
a to Svaz českých knihkupců a 
nakladatelů. 
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