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Události za měsíc ČERVEN  
 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR i v letošním 
roce uspořádá na podzim sérii konferencí. 

Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2020 
Konference se uskuteční ve dnech 7. a 8. 11. 2019 v hotelu Grandior v Praze. 
Záštitu nad akcí převzal předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš a ministr 
zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. Více informací zde.  
 

Konference ŠKOLSTVÍ 2020  
Konference se uskuteční dne 15. 10. 2019 v TOP hotelu v Praze. Záštitu nad akcí 
převzal předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš a ministr školství Ing. Robert Plaga 
Ph.D.  Více informací zde. 
 

 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR spolu s 
Ministerstvem zdravotnictví odstartovali 
kampaň „Studuj zdrávku“ 
Unie  zaměstnavatelských svazů ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví spustilo 
dlouhodobou kampaň „Studuj zdrávku“ na podporu zviditelnění nelékařských 
zdravotnických profesí, vzdělávání v těchto oborech a zvýšení jejich prestiže. 
Cílem kampaně je přilákat mladé lidi ke studiu středních a vyšších odborných 
zdravotnických škol a k práci ve zdravotnictví. Tiskovou zprávu naleznete na 

následujícím odkaze: /soubory/2019-06-07_TZ_Studuj_zdravku.doc  
 

APSS ČR vydala tiskovou zprávu ke kritické situaci 
financování sociálních služeb. 
Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.  
 

Firmy kritizují návrh hromadných žalob  
Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) ČR zásadně nesouhlasí s návrhem zákona 
o hromadných žalobách, který ministerstvo spravedlnosti poslalo do 
připomínkového řízení. Návrh podle unie vytváří prostor pro obrovský byznys 
advokátních kanceláří, vydírání malých i velkých firem a zcela upozaďuje zájem 
spotřebitelů. Celý článek s citacemi výkonného ředitele Víta Jáska najdete zde. 

  

 

 
 

 

 
 

Rada hospodářské a sociální 
dohody, Rada vlády: 
 

 
V měsíci červnu se uskutečnilo dne: 

➢ 03. 06. 2019 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

➢ 18. 06. 2019 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky, 

➢ 18. 06. 2019 jednání Rady 
vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky  

➢ 21. 06. 2019 zasedání Rady 
vlády pro seniory  

 
 

 

Připomínková legislativa 
 

 
➢ Odkaz na připomínkovou 

legislativu najdete zde.  
➢ V případě, že nemáte 

přihlašovací údaje, tak se 
obraťte na kolegyni Michaelu 

Urbanovou   

michaela.urbanova@uzs.cz 

 

Vybraná jednání prezidenta 
UZS ČR 

 

Vybrané aktivity prezidenta Unie jsou 
nově na Facebooku. 

 

  

http://www.uzs-konference.cz/images/obr/1560751615_program-zdravotnictvi2020-5.pdf
http://www.uzs-konference.cz/images/obr/1559285908_skolstvi-2020-8.pdf
http://www.uzs.cz/soubory/2019-06-07_TZ_Studuj_zdravku.doc
http://www.apsscr.cz/images/1560332726_tz-mpsv-posila-na-socialni-sluzby-1-miliardu-nikoliv-chybejici-2-miliardy.pdf
https://www.novinky.cz/domaci/503050-firmy-kritizuji-navrh-hromadnych-zalob.html
http://www.uzs.cz/cz/klientska-sekce/pripominkova-legislativa
https://www.facebook.com/HoreckyJiri/?hc_ref=ARR2hmPrEW1nVvu0121qfzLBmcx4_NlsBC1a2VA1fD2pU0EYzkkEf9LryX0J9FtE-UI


ČAP: Zdanění technických rezerv je trest za 
obezřetnost  
Unie zaměstnavatelských svazů a pojišťovny nesouhlasí s vládním návrhem, 
který mění metodu tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv. Považují jej 
za trest za své obezřetné chování. Samy navrhly místo toho vložení peněz 
pojišťoven do Národního investičního fondu, kam by měly přispívat čtyři největší 
banky. Některé pojišťovny kvůli této \'sektorové dani´ přijdou o dva či dokonce 
až pět let zisku. Vyplývá to z reakce České asociace pojišťoven. Celý článek 
naleznete na odkaze: /soubory/ČTK 27.5.2019.docx 
  
 
 

 
  

  

 

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

  

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