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Události měsíce KVĚTNA 

 

Konference UZS ČR na klíčová témata  
Naším cílem je zviditelňovat témata, která jsou důležitá pro Vás, naše členy. 
Proto jsme se rozhodli organizovat sérii konferencí, kterých se budou účastnit 
vrcholní představitelé politické reprezentace a veřejné správy a samozřejmě 
také experti a odborná veřejnost. Během podzimu letošního a jara příštího roku 
se proto uskuteční série konferencí na témata:  

 Zdravotnictví 2015 

 Kultura 2015 

 Sociální služby 2015 

 Školství 2015 

 Penzijní reforma 
Pro většinu z těchto konferencí se nám podařilo získat záštitu předsedy vlády, 
pana Bohuslava Sobotky. O podrobnostech Vás budeme průběžně informovat. 
Základní informace o první konferenci – Zdravotnictví 2015 – je již k dispozici 
na www.uzs-konference.cz  
 
 

Stanovisko UZS ČR k pravidlům 
spolufinancování z evropských fondů 
UZS ČR vydala oficiální stanovisko k materiálu „Pravidla spolufinancování 
Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 
2020“. Materiál totiž  jednoznačně diskriminuje přístup neziskových organizací 
(spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy, nadace, 
evidované právnické osoby církví) k čerpání finančních prostředků z ESIF. 
Stanovisko je k dispozici zde: 
 
Zaměstnavatelé potřebují dětské skupiny 

V souvislosti s projednáváním zákona o tzv. „Dětských skupinách“ vydala UZS ČR 
tiskovou zprávu podporující jeho schválení. Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
dlouhodobě podporuje vznik služeb péče o děti, které by vhodným způsobem 
doplňovaly (nikoliv nahrazovaly) mateřské školy a to z důvodu jejich pozitivního 
dopadu na zaměstnanost a slaďování pracovního a rodinného života. Tiskovou 
zprávu převzaly mimo jiné Parlamentní listy. Plné znění tiskové zprávy je 
k dispozici zde: 

 
Plenární schůze RHSD ČR 
Dne 2. Června se konala 109. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR, na jejímiž programu bylo projednání čtyř bodů: aktuální problémy ve 
zdravotnictví, strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 
až 2020 – reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací, základní parametry 
státního rozpočtu pro rok 2015 a dopady občanského zákoníků. Zápis z jednání 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci květnu 
připomínky k těmto normám: 

 14033 Návrh nařízení vlády, 
kterým se mění nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

 14034 Návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 561/2004 
Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 306/1999 
Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, 
předškolním a školským 
zařízením, ve znění 
pozdějších předpisů, a 
zákon č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních 
službách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 14038 Memorandum o 
spolupráci při přípravě a 
budoucí realizaci 
Integrovaného regionálního 
operačního programu a 
Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání" 

 14045 Návrh věcného 
záměru zákona o veřejných 
zakázkách 

 14046 Zabezpečení při 
pracovním úrazu a nemoci z 
povolání 

 14047 Pravidla 
spolufinancování 
Evropských strukturálních a 
investičních fondů v 
programovém období 2014 – 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23


Plenární schůze je k dispozici zde:  

 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 12.5.2014 proběhlo jednání prezidenta UZS ČR se zástupci Generálního 
ředitelství Úřadu práce ČR k projektu pro matky a dětmi v azylových domech. 
Dne 26.5.2014 jednal pan prezident Horecký s ministryní práce a sociálních 
věcí, paní Marksovou-Tominovou na téma financování sociálních služeb a 
novela zákona o dětské skupině. Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 
 

2020 

 14052 Operační programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 14053 Návrh zákona, 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 

 14058 Strategie vzdělávací 
politiky České republiky do 
roku 2020 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 

 

 

  

KONTAKT 

tel.: 234 633 210 
tel.: 234 633 212  
e-mail: info@uzs.cz  

  

ADRESA 

Na Pankráci 30 
Praha 4, 140 00 
Česká republika  
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