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Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první vydání měsíčního newsletteru, kterým Vás budeme informovat o klíčových 
aktivitách UZS ČR v daném měsíci. Hlavním úkolem tohoto newsletteru je přinést Vám pravidelně každý měsíc souhrnné a 
stručné informace o aktivitách Unie. Newsletter děláme pro Vás a chceme, aby obsahoval informace, které očekáváte. Uvítáme 
proto Vaši připomínky a komentáře k obsahu i formě newsletteru. 

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident 
.  

Události měsíce ÚNORA 

  

První jednání pléna RHSD 
Den 11. února 2014 proběhlo první jednání pléna tripartity za účastni nově 
vzniklé vlády. Hlavním bodem jednání byla diskuze nad programovým 
prohlášením vlády. Připomínky UZS ČR k programovému prohlášení vlády 
naleznete zde: 
  
  

Štrasburské prohlášení 
UZS ČR se připojila k podpisu Štrasburského prohlášení, které vyzývá EU a 
členské státy, aby dokončily všechna opatření potřebná k podpoře sociálního 
podnikání a aby vypracovaly druhou fázi iniciativy pro sociální podnikání, která 
rozšíří její oblast působnosti, prohloubí partnerství s členskými státy, 
regionálními a místními orgány, organizacemi občanské společnosti a hlavními 
subjekty v tomto systému. 

Úplné znění Štrasburského prohlášení je k dispozici zde: 
  
  

Konference v Senátu PČR na téma služby 
pro domácnosti 
Dne 11. února 2014 se v Senátu PČR konala konference s názvem „Služby pro 
domácnosti – příležitost pro zaměstnanost a flexibilitu trhu práce“. Konference 
se konala pod záštitou Ing. Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu PČR, 
za podpory Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Na konferenci vystoupila řada 
významných hostů i zahraničních expertů. Mimo jiné Ing. Zdeněk Škromach, 
místopředseda Senátu PČR, Ing. Marie Bílková, generální ředitelka UPČR, Ing. 
Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident UZS ČR ČR, Mgr. Zuzana Jentschke 
Stöcklová, náměstkyně MPSV ČR, Jean Francois Lebrun, zvláštní poradce 
Evropské komise, Michèle Baukens, generální ředitelka ONEM - Direction 
Réglementation Crédit-temps et Services de proximité & International Network 
(Belgie), a Aurelie Decker, ředitelka European Federation for Services to 
Individuals. Základní informace o institutu Služeb pro domácnosti, shrnutí 
konference, prezentace mluvčích a mediální výstupy, vč. rozhovorů v médiích, 
naleznete zde:  
  
  

 

  

Nový viceprezident 

Dne 19. února 2014 se uskutečnilo 
setkání Sekce pojišťoven a finančních 
služeb, na kterém byl novým 
viceprezidentem zvolen Ing. Jaromír 
Gajdáček, Ph.D., MBA, předseda 
Svazu zdravotních pojišťoven ČR. 
Pan Gajdáček ve funkci nahradil Bc. 
Vladimíra Kotheru, MBA. 

  

 
  
  

Noví členové UZS ČR 

V únoru 2014 se novým řádným 
členem UZS ČR stala Asociace 
penzijních společností ČR a 
přidruženým členem Technologická 
aliance High-Tech Park. 

  
  

 
Projekt HIV & práce 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 
převzala záštitu nad projektem 
inovace a akcelerace aktivit pro 
odstraňování bariér při zaměstnávání 
osob infikovaných HIV. více » 

  

http://www.uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=146
http://www.uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23


Odborná studie na téma služby pro 
domácnosti 
UZS ČR, ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí a 
Úřadem práce ČR vydala odbornou studii s názvem „Služby pro domácnosti, 
potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním 
zaměstnáváním“. Studie je první odbornou publikací vydanou v České 
republice, která se zabývá tématem Služeb pro domácnosti; shrnuje zahraniční 
zkušenosti a předkládá poznatky, jež mohou být východiskem k sestavení 
schématu vhodného podpůrného opatření, které by bylo implementováno i 
v podmínkách České republiky a podpořilo vznik nových pracovních míst na 
trhu práce. více »  
  
  

Právní analýza tzv. souběhu funkcí 
UZS ČR požádala advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, aby v rámci 
rekodifikace soukromého práva připravila shrnutí problematiky a možného 
právního výkladu tzv. souběhu funkcí podle nové právní úpravy, účinné od 1. 1. 
2014. Shrnutí je k dispozici na vyžádání v sekretariátu UZS ČR. 
  
  

Přehled vybraných jednání prezidenta 
Dne 25. února 2014 proběhlo jednání delegace UZS ČR s ministrem průmyslu 
a obchodu Ing. Mládkem. Mezi hlavní témata patřilo: lesní a dřevozpracující 
průmysl, polygrafický průmysl, investiční pobídky v audiovizuálním průmyslu a 
dopady intervence ČNB na kurz CZK.  

Dne 21. února 2014 proběhlo jednání prezidenta UZS ČR s ministryní práce a 
sociálních věcí Mgr. Marksovou. Mezi hlavní témata patřila: zákon o dětské 
skupině, financování sociálních služeb, služby domácnostem, nové nástroje 
aktivní politiky zaměstnanosti, aj.  

Dne 20. února 2014 jednal prezident UZS ČR s novou veřejnou ochránkyní 
práv Mgr. Šabatovou. Předmětem jednání byla budoucí spolupráce zejména 
v oblastech sociálních služeb, školství, zdravotnictví, problematiky lidských 
práv, veřejných služeb a další dílčí témata.  

Úplný seznam jednání prezidenta je k dispozici zde: 
  

  

Jednání odborných sekcí 

     19. února 2014 sekce pojišťoven 
a finančních služeb 

     25. února 2014 sekce školství 

     26. února 2014 sekce kultury 
  
  

Připomínkovaná legislativa 

     Návrh Plánu legislativních prací 

vlády 

     Strategický rámec rozvoje veřejné 
správy České republiky 2014+ 

     Novela zákona o dani z přidané 
hodnoty 

více » 
  
  

  

  

 

  

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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