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Události za měsíc ČERVENEC, SRPEN 

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 (Opatství Emauzy, 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. Programy a více informací naleznete zde. 
 
 
 

Společný dopis UZS ČR a SMO ČR – úprava 
vyhlášky 505/2006 Sb. – pečovatelská služba 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz měst a obcí ČR vyzvali ministryni 
práce a sociálních věcí k úpravě prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v oblasti 
systémy financování pečovatelské Korespondenci mezi MPSV a Unii 
naleznete zde.   
 
 
 

TZ Rozlišujme neziskovky a „neziskovky“! 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vydala tiskovou zprávu ke zkresleným a 
nesprávným závěrům části veřejnosti, a to i některých politiků, na neziskové 
organizace, a tím na celkový neziskový sektor v ČR. Tiskovou zprávu 
naleznete zde. 
 
 
 

TZ Rozvoj moderní energetiky má dalšího silného 
zastánce: Svaz moderní energetiky se dohodl na 
spolupráci s UZS ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz moderní energetiky se dohodly na 
spolupráci v oblasti rozvoje moderní energetiky formou vzájemného členství v 
obou organizacích. Společně tak vytváří silnou legislativně odbornou 
platformu, jejímž cílem je podporovat rozvoj moderní energetiky a udržitelných 
nízkouhlíkových technologií, která budou přínosem jak pro ekonomiku ČR a 
její konkurenceschopnost, tak pro konečného spotřebitele. Tiskovou zprávu 
naleznete zde. 
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Rada vlády, Rada hospodářské 
a sociální dohody 
 

V měsíci červenci a srpnu se 
uskutečnilo dne: 

➢ 3. 7. 2018 jednání PT 
RHSD pro zdravotnictví, 

➢ 9. 7. 2018 jednání PS 
RHSD, 

➢ 13. 8. 2018 jednání Rady 
vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, 

➢ 28. 8. 2018 jednání PT 
RHSD pro kulturní otázky. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 

 

   

 

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
mailto:info@uzs.cz
https://www.facebook.com/HoreckyJiri/?hc_ref=ARR2hmPrEW1nVvu0121qfzLBmcx4_NlsBC1a2VA1fD2pU0EYzkkEf9LryX0J9FtE-UI
http://www.uzs.cz/
http://www.uzs.cz/
mailto:vera.velkova@uzs.cz

