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Události měsíce ČERVENCE A SRPNA 

 

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2015  

Zveme Vás na unikátní konferenci na téma Zdravotnictví 2015, která se 
koná dne 27. 11. 2014 v hotelu Diplomat v Praze pod záštitou předsedy 
vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za účasti ministra zdravotnictví MUDr. 
Svatopluka Němečka, MBA. 

Na konferenci bude diskutován stav českého zdravotnictví, výhled na příští 
období, vize, záměry a očekávané změny. Jedná se o setkání odborníků, 
zástupců státu, poskytovatelů, zdravotních pojišťoven, zákonodárců, zástupců 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, akademiků a dalších odborníků. 

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

Konference ŠKOLSTVÍ 2015 

Zveme Vás na konferenci Školství 2015, která 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. 

Na konferenci budou diskutována mj. tato témata: reforma financování školství; 
příležitosti nového programovacího období; odměňování pedagogických a 
nepedagogických pracovníků; legislativní a systémové změny; aktuální 
problémy v odvětví. 

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

 
Konference KULTURA 2015 

Zveme Vás na konferenci Kultura 2015, která 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. 

Na konferenci budou diskutována aktuální témata v oblasti kultury, tj.: situace 
v jednotlivých odvětvích kultury; výhled na další období; vize; záměry; 
očekávané změny a rizika. 

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

 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsících 
červenci a srpnu připomínky k těmto 
normám: 

 Návrh vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška č. 177/2009 
Sb. o bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní 
zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 

 Návrh poslanců Jaroslava 
Krákory, Jiřího Běhounka, 
Pavla Antonína a dalších na 
vydání zákona o soukromém 
zdravotním pojištění cizinců 
při pobytu na území České 
republiky a o změně zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České 
republiky a o změně 
některých zákonů (tisk č. 
243) 

 Návrh zákona, kterým se 
mění některé zákony v 
souvislosti s účinností 
rekodifikace soukromého 
práva 

 Návrh, kterým se mění 
zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a 
doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony 

 Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
zákon č. 388/1991 Sb., o 
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Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
V ROCE 2015 

Zveme Vás na konferenci Neziskové organizace v roce 2015 – nestátní 

neziskové organizace jako zaměstnavatelé, poskytovatelé veřejných služeb a 
iniciátoři společenského rozvoje, která se koná dne 12. 11. 2014 v Era světě 
v Praze. 

Na konferenci se mj. dozvíte: Co čeká neziskové organizace v příštím roce; 
Jaká státní politika se připravuje vůči neziskovým organizacím; Jaký je aktuální 
stav zákona o statusu veřejné prospěšnosti a mnoho dalšího. 

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

 
Stanovisko UZS ČR k přechodu 
financování sociálních služeb na krajské 
úřady 

UZS ČR vydala oficiální stanovisko k přechodu financování sociálních služeb na 
krajské úřadu, které je za současné situace neutrální s tím, že upozorňuje na 
zásadní rizika a deklaruje kruciální požadavky na změnu a úpravy financování 
sociálních služeb v dalším roce. UZS ČR plně podporuje požadavek MPSV na 
státní rozpočet pro r. 2015 pro státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
ve výši 8 mld. Kč. Stanovisko je k dispozici zde: 

 
Stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o 
dětské skupině 
UZS ČR vydala oficiální stanovisko k návrhu zákona o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. UZS ČR plně 
podporuje vznik služeb péče o děti, které by vhodným způsobem doplňovaly 
(nikoliv nahrazovaly) předškolní zařízení (mateřské školy), a to z důvodu jejich 
pozitivního dopadu na zaměstnanost a slaďování pracovního a rodinného 
života. Stanovisko je k dispozici zde: 

 
Stanovisko UZS ČR pro Odbornou komisi 
pro důchodovou reformu 
UZS ČR vydala oficiální stanovisko pro Odbornou komisi pro důchodovou 
reformu. Stanovisko je rozděleno na 2 oblasti: Ukončení, resp. zrušení II. 
pilíře, kde UZS ČR nezaujímá vyhraněné stanovisko k budoucnosti tzv. II. pilíře 

důchodového spoření, neboť jí chybí relevantní praktická zkušenost s jeho 
fungováním; Účast zaměstnavatelů ve III. pilíři, kde je třeba konstatovat, že 

součastná právní úprava poskytuje dostatečnou fiskální motivaci účasti 
zaměstnavatelů na penzijním připojištění, doplňkovém důchodovém spoření 
zaměstnanců. Stanovisko je k dispozici zde: 

 
Stanovisko UZS ČR k bodu 1.6 Úrazového 
pojištění 
UZS ČR vydala oficiální stanovisko k bodu 1.6 Úrazové pojištění, který byl 
projednáván na 111. Plenárním zasedání RHSD dne 28. 7. 2014. UZS ČR 
navrhuje, aby byl materiál MPSV dopracován tak, aby objektivním způsobem 
zhodnotil možnosti, že by se do úrazového pojištění mohly, kromě komerčních 
pojišťoven, zapojit také zdravotní pojišťovny. Stanovisko je k dispozici zde: 

 
Aktuální problémy v oblasti kultury 
z pohledu UZS ČR 
UZS ČR sestavila aktuální problémy v oblasti kultury. Mimo jiné se jedná o 
omezenou komunikaci ministerstva kultury ve vztahu k sociálním partnerům; 
financování kultury (změna systému financování); zvýšení tarifních platů 

Státním fondu životního 
prostředí České republiky, 
ve znění pozdějších 
předpisů 

 Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších 
předpisů, a další související 
zákony 

 Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
zákonné opatření Senátu č. 
341/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 55/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona o státním 
rozpočtu České republiky na 
rok 2015 a k návrhu 
střednědobého výhledu 
státního rozpočtu České 
republiky na léta 2016 a 
2017 a k návrhu 
střednědobých výdajových 
rámců na léta 2016 a 2017 

 Návrh zákona o podmínkách 
pro zápis statusu veřejné 
prospěšnosti do veřejného 
rejstříku podle občanského 
zákoníku (zákon o statusu 
veřejné prospěšnosti) 

 Návrh novely vyhlášky č. 
418/2003 Sb., kterou se 
stanoví podrobnější 
vymezení okruhu a výše 
příjmů a výdajů fondů 
veřejného zdravotního 
pojištění zdravotních 
pojišťoven, podmínky jejich 
tvorby, užití, přípustnosti 
vzájemných převodů 
finančních prostředků a 
hospodaření s nimi, limit 
nákladů na činnost 
zdravotních pojišťoven 
krytých ze zdrojů základního 
fondu včetně postupu 
propočtu tohoto limitu, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Návrh vyhlášky o některých 
dokladech o vzdělání 

 Návrh vyhlášky  č. 189/2013 
Sb. o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení 

 Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 48/1997 sb., o 
veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a 
doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve 
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zaměstnanců v kultuře; zahájení aktivit vedoucích k přijetí zákona o 
veřejnoprávní instituci v oblasti kultury dle programového prohlášení vlády. Celý 
materiál s aktuálními problémy v oblasti kultury je k dispozici zde: 

 
UZS ČR v médiích 
V měsíci červenci a srpnu 2014 byla UZS ČR médii oslovena s žádostí o 
vyjádření k těmto tématům: 

 Dětská skupina 

 Služby pro domácnost 

 Rozhodnutí nejvyššího soudu, že zaměstnavatel má povinnost 

poskytnout zaměstnanci zkrácený úvazek 

 Má zaměstnavatel právo dát zaměstnanci výpověď za kritiku na 

sociálních sítích 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 3. 7. 2014 jednal prezident Unie s předsedou ČMKOS Josefem Středulou o 
prohloubení spolupráce UZS ČR a ČMKOS.  
Dne 13. 8. 2014 proběhlo jednání prezidenta UZS ČR s ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcelem Chládkem, MBA mimo jiné na téma 
aktuálních problémů v oblasti školství. Seznam aktivit prezidenta je k dispozici 
zde: 
 

znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 551/1991 sb., o 
všeobecné zdravotní 
pojišťovně české republiky, 
ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 
280/1992 sb., o resortních, 
oborových, podnikových a 
dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Senátní návrh zákona o 
prodejní době v 
maloobchodě  a 
velkoobchodě (tisk 275/0) 

 Návrh vyhlášky o 
hygienických požadavcích 
na prostory a provoz dětské 
skupiny do 12 dětí 

 Zákon, kterým se mění 
zákon č. 106/1999 sb., o 
svobodném přístupu 
informacím, ve znění 
pozdějších  předpisů 

 Souhrnnému hodnocení 
vývoje hospodaření 
veřejného zdravotního 
pojištění v roce 2013 
zpracované na základě 
údajů výročních zpráv a 
účetních závěrek 
zdravotních pojišťoven za 
rok 2013 

 Aktivizačním opatřením k 
řešení nepříznivé situace na 
trhu práce 

 Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb pro období 
2014 – 2020 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 

 

 

  

KONTAKT 

tel.: 234 633 210 
 
e-mail: info@uzs.cz  

  

ADRESA 

Na Pankráci 30 
Praha 4, 140 00 
Česká republika  
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