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Události za měsíc BŘEZEN a DUBEN 

Konference UZS ČR v roce 2018 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR i v letošním roce uspořádá na podzim sérii 
konferencí na tato témata: 

• ZDRAVOTNICTVÍ 2019 - 8. a 9. listopadu 2018 (hotel Grandior Praha) 

• ŠKOLSTVÍ 2019 - 15. listopadu 2018 (TOP hotel Praha) 

• KULTURA 2019 - 27. listopad 2018 (Palác Charitas, Praha) 

• NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2019 - 29. listopad 2018 (Palác 
Charitas Praha) 

Diskutovat právě o těchto problémech s představiteli politické reprezentace a 
veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností vnímáme jako velmi 
důležité. 
 

Dopady snížení rozpočtu Ministerstva kultury – 
zavedení nové slevy z jízdného pro děti a seniory 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se obrátila na ministra kultury s žádostí o 
informaci, jaké dopady bude mít snížení rozpočtu na jednotlivé kapitoly MK ČR 
z důvodu zavedení nové slevy z jízdného pro děti a seniory ve vlacích a 
autobusech. Odpověď MK ČR naleznete zde.   
 

Novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o 
sociálních službách č. 505/2006 Sb.  
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zaslala ministryni práce a sociálních věcí 
žádost o novelizaci prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách č. 
505/2006 Sb., resp. žádost o zvýšení maximální výše úhrad u vybraných typů 
služeb. Odpověď ministryně práce a sociálních věcí a následnou reakci UZS 
ČR naleznete zde. 
 

Jednání s premiérem o platové politice vlády ČR 

Dne 11. 4. 2018 byla zaslána společná žádost Unie zaměstnavatelských svazů 
ČR, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR premiérovi vlády ČR, ve 
kterého ho žádali o jednání ve věci platové politiky ČR. Termín jednání byl 
stanoven na 4. 5. 2018, následně byl zrušen a do dnešního dne nebyl navrhnut 
náhradní termín. Dopis naleznete zde. 
 

Publikace Diverzita na trhu práce v 21. století  
Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s platformou pro 
odpovědné podnikání Byznys pro společnost připravila publikaci s názvem 
Diverzita na trhu práce v 21. století. Jedná se o volné pokračování „prvního 
dílu“, který vyšel pod názvem Age management „Jak řídit a rozvíjet lidské 
zdroje v kontextu věku a demografických změn“. Publikace je vydávána v 
rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví 
na změny v důchodovém systému – Etapa II“, který realizuje Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Více informací naleznete 
zde. 
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Připomínkovaná legislativa 

 

UZS ČR zpracovala v měsíci březnu a 

dubnu 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 vlády, Rada hospodářské 
a sociální dohody 
 

V měsíci únoru se uskutečnilo dne: 
➢ 6. 3. 2018 jednání 

pracovního týmu RHSD 
pro kulturní otázky, 

➢ 14. 3. 2018 jednání 
plenární schůze RHSD,  

➢ 22. 3. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro vzdělávání a lidské 
zdroje, 

➢ 13. 4. 2018 jednání Rady 
vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, 

➢ 20. 4. 2018 jednání Rady 
vlády pro veřejnou správu, 

➢ 23. 4. 2018 jednání Rady 
vlády pro seniory a stárnutí 
populace, 

➢ 26. 4. 2018 jednání 
pracovního týmu RHSD 
pro vzdělávání a lidské 
zdroje. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
UZS ČR 

Vybrané aktivity prezidenta Unie 
jsou nově na Facebooku. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ na 
www.uzs.cz  

Od března 2018 byla spuštěna nová 
aplikace KALENDÁŘ AKCÍ na 
www.uzs.cz, kde jsou zveřejňovány 
pozvánky na akce UZS ČR, členů UZS 
ČR a partnerských organizací. 
Pozvánky na Vaše akce určené ke 
zveřejnění posílejte na email tajemnice 
UZS ČR vera.velkova@uzs.cz.   
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