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Události za měsíc ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN 

 
Srdečně Vás zveme na následující konference, které pořádá UZS ČR na podzim 
2015: 
 

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Konference na téma Péče o zdraví zaměstnanců se koná dne 15. 10. 2015 
v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze pod záštitou a za osobní účasti 
poslance PČR Mgr. Romana Sklenáka.  

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

Konference ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA 
ODPADŮ NA ZDROJE 
Dne 22. 10. 2015 se v hotelu BARCELÓ Praha uskuteční odborná konference s 
názvem "Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje", nad kterou převzal 
záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, Ministerstvo životního 
prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

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

 
Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016  
Konference na téma ZDRAVOTNICTVÍ 2016 se koná dne 12. 11. 2015 v hotelu 
Ambassador v Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava 
Sobotky, se kterým je jednáno o zahájení konference 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 2016 
Konference na téma ŠKOLSTVÍ 2016 se koná dne 24. 11. 2015 v TOP hotelu 
v  Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a za 
účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny 
Valachové, Ph.D. 

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

 
Konference KULTURA 2016 
Konference na téma KULTURA 2016 se koná dne 3. 11. 2015 v Paláci 
Charitas 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, 
kde taktéž naleznete program konference. 

 
Konference NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 
Konference na téma Neziskové organizace v roce 2016 se koná dne 5. 11. 

2015 v Paláci Charitas v Praze pod záštitou a za osobní účasti 
místopředsedy vlády ČR pro vědu a výzkum MVDr. Pavla Bělobrádka, 
Ph.D., MBA a ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiřího 
Dienstbiera.  

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsících 
červnu, červenci, srpnu připomínky 
k těmto normám: 
 Návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

 Státní politika vůči nestátním 
neziskovým organizacím na léta 
2015 – 2020 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 Akční plán na podporu zvyšování 
soběstačnosti České republiky v 
surovinových zdrojích substitucí 
primárních zdrojů druhotnými 
surovinami 

 Návrh vyhlášky o státních 
zkouškách grafických disciplín a o 
změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o 
některých dokladech o vzdělání 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání 
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

 Strategie migrační politiky České 
republiky a Komunikační strategie 
České republiky k migraci 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve 
středních školách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 297/2012 Sb., o 
náležitostech Listu o prohlídce 
zemřelého, způsobu jeho 
vyplňování a předávání místům 
určení a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem 
mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a 
hlášení o úmrtí matky (vyhláška o 
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Přihlašování je spuštěno na webových stránkách Unie www.uzs-konference.cz, 

kde taktéž naleznete program konference. 
 

UZS ČR spustila nové webové stránky 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR spustila na konci měsíce srpna nové webové 
stránky www.uzs.cz. Nový web obsahuje většinu všech informací webu 
předchozího a dále větší přehled o různých aktivitách Unie. 

 

Zřízení a provoz dětských skupin a dalších 
služeb péče o děti 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR nabízí služby spojené  s žádostí o dotaci na 
ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÝCH SKUPIN A DALŠÍCH SLUŽEB PÉČE O DĚTI 

z Operačního programu Zaměstnanost. Unie zaměstnavatelských svazů má 
bohatou zkušenost s realizací evropských a jiných projektů a je důvěryhodným 
partnerem veřejných institucí. Kontaktní osobou je Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel 
UZS ČR, manažer projektu (tel.: +420 724 508 701, email: vit.jasek@uzs.cz). 
Leták je k dispozici zde. 

 

Termíny připomínkování legislativních 
norem na Ministerstvu zdravotnictví ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR adresovala dopis náměstkovi ministra 
zdravotnictví JUDr. Radku Policarovi s upozorněním na termíny připomínkování 
legislativních norem Ministerstva zdravotnictví ČR, u kterých je často využíváno 
zkrácené připomínkové řízení, a se stížností ve věci projednávání novely zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 
specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.  Znění dopisu naleznete zde. 

 

Elektronická evidence tržeb 
Ministerstvo financí ČR vydalo v měsíci červenci newsletter, ve kterém 
informovalo o vytvoření oficiálního loga EET, o konání konference s chorvatským 
ministrem financí a o dalších zajímavostech z oblastí EET. Newsletter naleznete 
zde. 
 

Nabídka společnosti M2C - projekt 
NEMOCENSKÁ 
Společnost M2C nabízí zaměstnavatelů projekt NEMOCENSKÁ, jehož cílem je 
např. snížit procento podvodné nemocnosti, minimalizovat náklady 
zaměstnavatele na výplaty náhrad mezd a další nepřímé náklady. Kontakty a leták 
naleznete zde. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 12. 8. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání k příspěvku na péči s 
ředitelkou odboru Financování kapitol státního rozpočtu I MF ČR Ing. Marií 
Bílkovou a zástupkyní ředitele odboru Sociálních věci, zaměstnanosti a podpory 
nestátních subjektů MF ČR Ing. Radmilou Malou. 
Dne 20. 8. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání se zástupci Ministerstva 
zdravotnictví ke změně financování inkontinenčních pomůcek. Seznam aktivit je 
k dispozici zde. 
 

 

 

Listu o prohlídce zemřelého), a 
návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 98/2012 Sb., o 
zdravotnické dokumentaci, ve znění 
vyhlášky č. 236/2013 Sb. 

 Návrh novely zákona, kterým se 
mění zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

 Návrh nařízení vlády o stanovení 
výše náhrady za bolest a ztížení 
společenského uplatnění 
odpovídající vzniklé újmě 
způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání, způsobu 
určování výše náhrady v 
jednotlivých případech a postupech 
při vydávání lékařského posudku 
včetně jeho náležitostí ve vztahu k 
posuzované činnosti (nařízení vlády 
o odškodňování bolesti a ztížení 
společenského uplatnění 
způsobené pracovním úrazem nebo 
nemocí z povolání) 

 Návrh nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 318/2013 
Sb., o stanovení národního 
seznamu evropsky významných 
lokalit 

 Zhodnocení vývoje hospodaření 
veřejného zdravotního pojištění v 
roce 2014 zpracované na základě 
údajů výročních zpráv a účetních 
závěrek zdravotních pojišťoven za 
rok 2014 

 Řešení dalšího postupu územně 
ekologických limitů těžby hnědého 
uhlí v severních Čechách 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a 
o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Návrh zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí 

 Návrh zákona o sběru vybraných 
dat pro účely monitorování a řízení 
veřejných financí a prováděcí 
vyhlášky 

 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví 
technicko-ekonomické parametry a 
doby životnosti výroben elektřiny a 
výroben tepla z podporovaných 
zdrojů energie 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 

 

  

KONTAKT 

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

  

ADRESA 

Na Pankráci 1618/30 
Praha 4, 140 00 
Česká republika  
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