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Události za měsíc ZÁŘÍ  
 

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

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. 
 

Konference KULTURA 2020 
Konference se uskuteční dne 22. 10. 2019 v Opatství Emauzy v Praze. Záštitu 
nad akcí převzal ministr kultury ČR PhDr. Lubomír Zaorálek. Více informací zde.  

 
Konference NEZISKOVKY 2020 – trendy 
v neziskovém sektoru  
Konference se uskuteční dne 24. 10. 2019 v Kongresovém centru Vavruška (Palác 
Charitas). Záštitu nad akcí převzala zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. 
JUDr. Helena Válková, CSc. Více informací zde.  
 
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.  
 
 

UZS ČR a Unie orchestrálních hudebníků ČR 
vydala tiskovou zprávu k Vláda říká „NE“ živému 
umění v ČR pro rok 2020 
Zatímco se v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu na r. 2020, který 
schválila 16. 9. 2019, předháněly jednotlivé rezorty, kolik pro jaké skupiny 
zaměstnanců získaly, jaké navýšení v jednotlivých položkách svých kapitol, došlo 
k tomu, že Ministerstvo financí navzdory požadavkům Ministerstva kultury 
významně pokrátilo podporu tzv. živého umění. Celou tiskovou zprávu naleznete 
zde. /soubory/TZ_UZS_podpora_živého_umění_27_9_2019.docx  

  

 
 

 
 

 

 
 

Rada hospodářské a sociální 
dohody: 
 

 
V měsíci září se uskutečnilo dne: 

➢ 03. 09. 2019 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky, 

➢ 03. 09. 2019 jednání PT RHSD 
pro vzdělávání a lidské zdroje, 

➢ 05. 09. 2019 PT RHSD pro 
zdravotnictví   

 
 

 

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/1559285908_skolstvi-2020-8.pdf
https://www.uzs-konference.cz/images/obr/1567417640_kultura-2020-ver-4.pdf
https://www.uzs-konference.cz/images/obr/1564044236_neziskovy-sektor-2020-ver-4.pdf
http://www.uzs-konference.cz/images/obr/1560751615_program-zdravotnictvi2020-5.pdf
https://www.uzs.cz/soubory/TZ_UZS_podpora_%C5%BEiv%C3%A9ho_um%C4%9Bn%C3%AD_27_9_2019.docx
http://www.uzs.cz/cz/klientska-sekce/pripominkova-legislativa
https://www.facebook.com/HoreckyJiri/?hc_ref=ARR2hmPrEW1nVvu0121qfzLBmcx4_NlsBC1a2VA1fD2pU0EYzkkEf9LryX0J9FtE-UI


Stanovisko UZS ČR, HK ČR, SP ČR a KZPS k 
odměňování ve zdravotnictví podporuje i Česká 
Asociace sester 
Zaměstnavatelé odmítají požadavek odborů, aby se rozpustila polovina 
rezervního fondu zdravotních pojišťoven ve výši 25 mld. Kč. 
Celé stanovisko naleznete zde: /soubory/Stanovisko 
HKCR_SPCR_UZSCR_odměnování ve zdravotnicví_fin.n.pdf 
 

Stravenkový paušál aneb konec benefitů v 
Česku? 
Ministerstvo financí představilo myšlenku neúčelového paušálu, která je na 
první pohled lákavou alternativou k podpoře stravování. skrývá v sobě však 
mnoho úskalí a ve finále může zničit celý systém zaměstnaneckých benefitů, 
pokud to dokonce není jejím cílem. Celý článek naleznete zde: /soubory/Profi 
HR 9-2019 s.16_Kantýny v ohrožení.pdf 

Stravenkový systém-Kantýny v ohrožení 
Návrh neúčelového stravenkového paušálu, se kterým přišlo Ministerstvo 
financí ČR, je dnes spojován výhradně se stravenkami. To je však zavádějící, 
protože se týká i podnikových jídelen a přímo ohrožuje jejich existenci.             
Celý článek naleznete zde: /soubory/Profi HR 9-2019 s.16_Kantýny v 
ohrožení.pdf 

UZS ČR informační dopis o stravovacím paušálu 
Informace k návrhu zavedení stravovacího 
paušálu z dílny Ministerstva financí ČR 
Informace k záměru Ministerstva financí ČR zavést tzv. „stravovací paušál“.     
Celý informační dopis UZS ČR ke stravovacímu paušálu naleznete 
zde: /soubory/UZS_info_stravovací paušál_7102019.pdf 

UZS ČR obdržela od Ministerstva financí ČR aktuálnější informace o jeho 

záměru zavést jako alternativu k zaměstnaneckému stravování takzvaný 

„stravovací paušál.“ Samotný záměr byl přitom poprvé v médiích 

představen ministryní financí v srpnu 2019. Kompletní informace jsou 

k dispozici zde. Dva články s médií objasňující širší kontext pak zde[VJ1] 

 
 

 
  

  

 

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

  

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

     

 
   

   

 

https://www.uzs.cz/soubory/Stanovisko%20HKCR_SPCR_UZSCR_KZPS_rezervy_zdrav_poj_11_9_2019.pdf
https://www.uzs.cz/soubory/Stanovisko%20HKCR_SPCR_UZSCR_KZPS_rezervy_zdrav_poj_11_9_2019.pdf
mailto:info@uzs.cz

