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Sociální dialog je důležitým nástrojem, který pomáhá sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců a vede k rozvoji podnikání a 
zajištění sociálního smíru. To, že je někdy velmi složité vést tento dialog se zástupci veřejné správy a politické reprezentace na 
odpovídající úrovni, je bohužel skutečností, se kterou musíme pracovat. Přesto naše úsilí směřuje k tomu, aby tento dialog byl 
efektivní a abychom se našim konstruktivním a zároveň důsledným přístupem stali vysoce respektovaným sociálním partnerem a 
dokázali tak co nejlépe hájit zájmy vás, našich členů.  

Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel 
.  

Události měsíce BŘEZNA 

  

Plenární schůze RHSD ČR 
Dne 17. března 2014 se konala 107 Plenární schůze Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR, na jejímž programu bylo projednání tří bodů: čerpání evropských 
fondů, aktivní politika zaměstnanosti a dopravní infrastruktura. Záznam z jednání 
Plenární schůze je k dispozici zde: 
  
  

Jednání pracovních týmů RHSD ČR 
Dne 11. března 2014 proběhlo společné jednání PT RHSD pro EU a PT RHSD 
pro místní rozvoj. V části jednání ve formátu PT RHSD pro EU byl projednán 

materiál Ministerstva zahraničních věcí předkládaný ve spolupráci s Ministerstvem 
financí týkající se záměru vlády přistoupit k tzv. Fiskální smlouvě, který bude 
následně předložen březnové plenární schůzi RHSD. Materiál byl vzat na vědomí 
s výhradami sociálních a hospodářských partnerů. Druhým bodem agendy byla 
informace Úřadu vlády o přípravě pozic ČR pro jednání březnové Evropské rady. 
Informace byla vzata členy PT RHSD pro EU na vědomí. Zápis z jednání je 
k dispozici zde: 
  
Dne 11. března 2014 se také uskutečnilo jednání Pracovního týmu RHSD ČR 
pro sociální otázky. Tématy jednání byly informace k aktuálnímu stavu příprav 

přechodu financování na kraje, informace o odměňování v sociálních službách (s 
rozdělením na příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace) a 
informace k metodice ke střednědobým plánům rozvoje sociálních služeb. Na 
jednání pracovního týmu předložila UZS ČR oficiální stanovisko k těmto tématům, 
které upozorňuje na celou řadu zásadních problémů a nesrovnalostí v těchto 
oblastech. Stanovisko UZS ČR je k dispozici zde: 
  
  

Stanovisko UZS ČR k zavedení soudních 
poplatků 
UZS ČR apelovalo na Ministerstvo spravedlnosti, aby byly zrušeny nově zavedené 
soudní poplatky u právních forem provozujících nebo financujících veřejně 
prospěšné služby a činnosti: obecně prospěšných společností, ústavů, nadací a 
nadačních fondů. UZS ČR považuje zavedení soudních poplatků za významnou 
bariéru dalšího rozvoje v oblasti veřejně prospěšných činností a služeb, které stát 
ani podnikatelská sféra nejsou schopny zajistit. Úplné znění stanoviska je 
k dispozici  

zde:  

  

Jednání odborných sekcí 

  

     4. března 2014, Sekce sociálních 
služeb 

     13. března 2014, Sekce 
zdravotnictví 

     19. března 2014, Sekce 
nestátních neziskových organizací 

  

 
  
  

Připomínkovaná legislativa 

  

UZS ČR zpracovala v měsíci březnu 
připomínky k těmto normám: 

  

     Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 267/2012 Sb., o 
stanovení Indikačního seznamu 
pro lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči o dospělé, děti 
a dorost 

     Stav systému veřejného 
zdravotního pojištění a návrhy 
opatření k jeho stabilizaci 

  

http://www.uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=9
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=249
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/view&id=1808
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/view&id=1808
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/view&id=1808
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/view&id=1808
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/view&id=1808
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/view&id=1808
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=suggestion/viewSuggestion&legislation=1807
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=suggestion/viewSuggestion&legislation=1807
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=suggestion/viewSuggestion&legislation=1807


  
  

Jednání viceprezidenta Dusbaby 
s ministrem Jurečkou 
Na základě dlouhodobě neřešených problémů v zahradnickém oboru se v 
návaznosti na programové prohlášení vlády, v němž je vedle ovoce a zeleniny 
proklamována podpora celému zahradnickému oboru, rozhodl tajemník 
Asociace zahradnických společenstev Ing. Jiří Dusbaba informovat nového 
ministra zemědělství Ing. Mariána Jurečku o největších problémech i aktuálních 
tématech. Informace z jednání je k dispozici zde:  
  
  

Stanovisko UZS ČR k tzv. Dětské skupině 
UZS ČR vydala dne 19.3.2014 stanovisko, ve kterém podporuje schválení návrhu 
zákona o tzv. Dětské skupině. Dětské skupiny mohou řešit nedostatek mateřských 
škol a být vhodnou alternativou dnes už neexistujících jeslí. Návrh zákona zároveň 
obsahuje ustanovení, na základě kterého budou mít zaměstnavatelé možnost 
uplatnit veškeré náklady na zřízení a provoz dětských skupin i firemních školek 
jako daňově. Daňově uznatelné budou i příspěvky zaměstnancům na dětskou 
skupinu provozovanou třetími stranami. Podrobné informace k návrhu zákona jsou 
k dispozici u výkonného ředitele Jáska. Úplné znění stanoviska je k dispozici zde: 

  
  

Přehled vybraných jednání prezidenta 
Dne 12. 3. proběhlo jednání prezidenta UZS ČR Jiřího Horeckého, 
viceprezidenta pro oblast školství Jiřího Zajíčka a členů sekce školství 
s ministrem školství  Marcelem Chládkem. Mezi hlavní témata jednání patřilo: 

reforma financování škol, kariérní řád, celoživotní vzdělávání, neformální 
vzdělávání, přijímací řízení a další body. 

Dne 24. 3. se účastnil prezident UZS ČR v rámci delegace KZPS jednání 
s ministrem financí Andrejem Babišem. Prezident s panem ministrem 

diskutoval o daňových výhodách pro neziskové organizace, daňově 
odpočitatelných zaměstnavatelských benefitech, odpočtu DPH u darovaných 
potravin a dalších tématech. 

Dne 24. 3. Jednal prezident UZS ČR Jiří Horecký  a viceprezident pro NNO, 
Marek Šedivý s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou. Hlavními body 

jednání byl zákon o statusu veřejné prospěšnosti, problematika NNO, ale i 
zahájení činnosti pracovní týmu RHSD pro NNO.   

Úplný seznam jednání prezidenta je k dispozici zde: 
  

  
  

  
Projekty podané Centrem 
rozvojových aktivit UZS ČR 
  

  

OSF Granty – Dejme (že)nám šanci: 

     Efektivní zakládání foremních 
školek 

     Pracoviště bez násilí 

     Vzděláváním proti násilí 
(příprava + partnerství žadatele 
ČMOS PŠ  Jihomoravský kraj) 

FNNO: 

     Vytvoření podmínek pro posílení 
role neziskového sektoru v ČR 

OPLZZ: 

     Příprava žádosti pro výzvu B9 – 
Sociální dialog v oblasti kultury a 
sociálních služeb (žadatel KZPS) 

  
  

  
  
  
  

  

  

 

  

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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