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. Události za měsíc DUBEN, KVĚTEN   

Konference UZS ČR v roce 2017 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během 
podzimu uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 ŠKOLSTVÍ 2018 - 21. 9. 2017, TOP hotel Praha 

 ZDRAVOTNICTVÍ 2018 - 12. a 13. října 2017, hotel Grandior Praha 

 KULTURA 2018 - 7. listopad 2017, KC Vavruška Palác Charitas, 
Praha 

 NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2018 - 9. listopad 2017, KC 
Vavruška Palác Charitas, Praha 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 
Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 
Přihlašování na konferenci Zdravotnictví 2018 a Školství 2018 je spuštěno na 
webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, kde taktéž naleznete 
předběžný program konference. Přihlašování na ostatní konference bude spuštěno 
do konce měsíce června. 

 

Stanovisko UZS ČR k materiálu Návrh 
dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 
Předkládaný materiál je v souladu s překládanou novelou nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, s účinností od 1. července 2017. Navrhovaná třetí varianta je věcně 
nesprávná. Sloučení stupnic uvedených v přílohách č. 5 a 6 k nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. nemá žádné dopady na veřejné rozpočty. Dle jednání PT RHSD a 
předchozí komunikaci a jednání s MPSV ČR by III. Varianta měla představovat 
společný požadavek Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR přeřazení pracovníků v sociálních službách a 
sociálních pracovníků do přílohy č. 6 (tedy k nelékařským zdravotnickým 
povoláním), což by představovalo až 23% nárůst základních platů. Stanovisko 

naleznete zde. 

 

Stanovisko UZS ČR k návrhu novely nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb. o platových poměrech ve veřejných 
službách a státní správě 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zaslala stanovisko k návrhu novely nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a státní 
správě. Ve stanovisku se UZS ČR zaměřuje na oblast sociálních služeb, kultury, 
THP ve školství a na zvýšení příplatku za neuropsychickou zátěž u zdravotních 
sester v nemocnicích pracujících v třísměnném či nepřetržitém provozu. 
Stanovisko naleznete zde. 

 
 
 
 
 

 
Připomínkovaná legislativa 

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

 
 

 

Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci dubnu a květnu se 
uskutečnilo dne: 

 3. 4. 2017 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

 21. 4. 2017 jednání PT RHSD 
pro místní rozvoj a fondy EU, 

 26. 4. 2017 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky, 

 4. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro hospodářskou politiku, 

 10. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky, 

 10. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro veřejnou správu,  

 22. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro místní rozvoj a fondy EU, 

 22. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro pracovněprávní vztahy, 

 23. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro zaměstnávání 
zahraničních pracovníků, 

 24. 5. 2017 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky, 

 29. 5. 2017 jednání plenární 
schůze RHSD, 

 29. 5. 2017 jednání plenární 
schůze RHSD s krajskými 
tripartitami. 

* Zápisy z jednání Rady hospodářské a 
sociální dohody jsou k dispozici na webových 
stránkách UZS v sekci „Pro členy“. 
 
 
 

 

Vybraná jednání prezidenta UZS 
ČR 
 

 
Seznam vybraných aktivit prezidenta 

Unie je k dispozici zde. 

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
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Dopis ministrovi financí k vyhlášce o FKSP 
Dne 12. 4. 2017 zaslala UZS ČR dopis ministrovi financí s žádostí o setkání za 
účelem změny vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 
sociálních potřeb („FKSP“), která povede ke zrovnoprávnění soukromého a 
veřejného sektoru. Dopis naleznete zde, 
 
 

Dopis předsedovi ČSSD k novele zákona o daních 
z příjmů 
Dne 25. 5. 2017 zaslala UZS ČR dopis předsedovi ČSSD k avizované velké novely 
zákona o daních z příjmů, ve které se počítá s omezeními daňového zvýhodnění celé 
řady oblastí, ve kterém položila několik dotazů týkajících se stravenek, penzijního a 
životního pojištění aj. Dopis naleznete zde, 
 

 
 
 

 

KONTAKT 

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

  

 
ADRESA 

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

 
 

 

Odpovědné podnikání má 
cenu. A vy ji můžete získat! 
 

Chová se vaše firma 
udržitelně? Záleží vám na vašich 
zaměstnancích, přírodě, místní 
komunitě? Dejte o sobě vědět a 
přihlaste se do 14. ročníku prestižní 
nezávislé ceny TOP Odpovědná 
firma. Vyberte si z desítky kategorií, 
které pokrývají všechny hlavní oblasti 
udržitelného podnikání. Účast v 
cenách TOP OF je zdarma a 
přihlašovat lze projekty i celkové 
firemní strategie. 
 Registrace otevřeny od 1. 6. do 31. 
7. 2017 na www.odpovednefirmy.cz  
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