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Realizované konference UZS ČR v r. 2015 
Na podzim roku 2015 realizovala UZS ČR následující konference: 

 Péče o zdraví zaměstnanců (15. 10. 2015) 

 Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje (22. 10. 2015) 

 Kultura 2016 (3. 11. 2015) 

 Neziskové organizace v roce 2016 (5. 11. 2015) 

 Zdravotnictví 2016 (12. 11. 2015) 

 Školství 2016 (24. 11. 2015) 

 Mezinárodní konference zaměstnavatelů sektoru veřejných služeb (9. 12. 
2015) 

Výstupy z těchto konferencí naleznete zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k návrhům na jednotný 
systém odměňování ve zdravotnictví 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, která sdružuje na 95 % nemocnic v České 
republice, jednotně odmítá návrhy na zavedení jednotného systému odměňování, a to 
jak plošné zavedení povinnost odměňování dle platu pro všechny nemocnice, tak 
zavádění specifické oborové zaručené mzdy.  
Mezi zásadní důvody odmítnutí patří zejména návrat do období před r. 1989, zavedení 
nerovného přístupu jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče, zasahování do řízení, 
deformace trhu práce v oblasti zdravotnictví a současný systém úhrad, který by tyto 
změny neumožňoval, resp. není nestaven tak, aby tyto změny reflektoval. Stanovisko 
je k dispozici zde. 
 

Stanovisko UZS ČR ke karenčí době 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zásadně nesouhlasí se zrušením karenční doby. 
Zavedení karenční doby v r. 2008 vedlo ke snížení počtu případů dočasné pracovní 
neschopnosti. Dalším důvodem odmítavého postoje zaměstnavatelů je další navýšení 
nákladů na lidské zdroje. Stanovisko je k dispozici zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k vybraným záměrům 
MPSV 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vytvořila stanovisko k vybraným záměrům MPSV a 
to konkrétně k otcovské poporodní péči, k rozšíření OČR i na další rodinné příslušníky 
v přímé příbuzenské linii, k oblasti důchodového a nemocenského pojištění a 
pojistného na sociální zabezpečení. Stanovisko je k dispozici zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 15. 1. 2016 prezident Unie jednal s ombudsmankou Mgr. Annou Šabatovou, 
Ph.D. k problematice soukromých poskytovatelů sociálních služeb. 
Dne 18. 1. 2016 se prezident Unie spolu s dalšími zástupci UZS ČR, zástupci 
OSZSP ČR, ČAS, ASZŠ, AVOŠ zúčastnili jednání na MZ ČR k uvažovaným změnám 
ve vzdělávání středního zdravotního personálu. 
Dne 18. 1. 2016 se prezident Unie zúčastnil jednání meziresortní pracovní skupiny 
k dlouhodobé péči. Seznam aktivit je k dispozici zde. 

  

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci lednu 
připomínky k normám, které naleznete 
zde. 
Od 1. 1. 2016 bude veškerá legislativa 
k připomínkování odesílána z UZS ČR 
z emailu legislativa@uzs.cz.  

 

 
Valná hromada UZS ČR 
 

 
Dne 30. 11. 2015 se uskutečnilo 
jednání představenstva UZS ČR, které 
stanovilo termín Valné hromady UZS 
ČR na 28. 4. 2016 v Paláci Charitas 
v Praze. 

 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody: 
 

 
V měsíci lednu se uskutečnilo dne: 

 5. 1. 2016 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky, 

 12. 1. 2016 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

 19. 1. 2016 jednání PT RHSD 
pro vzdělávání a lidské zdroje, 

 25. 1. 2016 jednání PT RHSD 
pro pracovně právní vztahy, 

 26. 1. 2016 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky. 

 
Program Mezinárodní cena vévody z 
Edinburghu, Česká republika  
 

 
UZS ČR podepsala dohodu o 
spolupráci s programem Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu, Česká 
republika. Více informací o tomto 
programu naleznete na www.DofE.cz. 
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