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Události za měsíc LEDEN 

 

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

Konference ŠKOLSTVÍ 2021  
Konference se uskuteční dne 12. 11. 2020 v TOP hotelu v Praze.  
 

Konference KULTURA 2021 
Konference se uskuteční dne 3. 11. 2020 v Opatství Emauzy v Praze.  

 
Konference NEZISKOVKY 2021  
Konference se uskuteční dne 26. 11. 2020 v Kongresovém centru Vavruška (Palác 
Charitas).  

 
Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2021 
Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. 10. 2020 v hotelu Grandior v Praze.  

 
Informace pro zaměstnavatele v návaznosti na 
spuštění eNeschopenky od 1. ledna 2020 
Aktuální informaci o spuštění eNeschopenky naleznete zde 
/soubory/priloha_748047704_0_eNeschopenka_-
_informace_pro_zamestnavatele.pdf 

Evidence skutečných majitelů. Neziskovky mají 
ještě čas 
Právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku mají již od začátku roku 2018 
povinnost zapisovat své skutečné majitele do zvláštní neveřejné evidence. Ukládá 
jim to § 29b odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nebyly však stanoveny žádné 
sankce, takže právnickým osobám, které údaje ještě nezapsaly, žádné postihy 
nehrozí, tedy alespoň prozatím. 
Neziskové organizace sice žádné majitele nemají, přesto se povinnost zapisovat 
vztahuje i na ně. Zatím však nemusí spěchat. Platí pro ně totiž prodloužená lhůta 
do 1. 1. 2021. Zapsat by neziskovky měly osoby, které mají na organizaci 

  

 
 

 
 

 

 
 

Rada hospodářské a sociální 
dohody: 
 

 
V měsíci únoru se uskutečnilo dne: 

 10. 02. 2020 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky 
 

 

 

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. 
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podstatný vliv, což mohou být zakladatelé nebo statutární orgány. Určení těchto 
osob není doposud zcela jasné, což je další důvod, proč se zápisem do evidence 
nespěchat. Celý text zprávy na stránkách AVPO ČR zde. 

 

Zaměstnavatelé jsou spokojeni se systémem 
závodního stravování 
Téměř čtyři pětiny tuzemských zaměstnavatelů si přejí zachování současného 
systému závodního stravování a nechtějí do něj dělat žádné výraznější zásahy. 
Zvažovaný neadresný výdajový paušál by totiž na rozdíl od nynější podpory 
stravování nemotivoval pracovníky k pravidelným obědům. Celou tiskovou 
zprávu naleznete zde: /soubory/UZS_SPCR_TZ_pruzkum_PPM Factum 
6_2_2020.pdf 

Závěrečná zpráva postoje zaměstnavatelů ke 
stravování zaměstnanců a k zavedení 
stravovacího paušálu 
Závěrečnou zprávu z Průzkum PPM FACTUM k postojům zaměstnavatelů ke 
stravování zaměstnanců a k zavedení stravovacího paušálu zpracovanou pro Unii 
zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR naleznete 
zde:/soubory/PPM_factum_Závěrečná zpráva_stravování.pdf 
 

 

AVPO ČR vydala standard pro výroční zprávy 
neziskových organizací 
Průzkumy opakovaně ukazují, že neziskové organizace se netěší příliš vysoké 
důvěře ze strany veřejnosti. Důvodů pro to je samozřejmě více, ale jedním z nich 
je, špatná komunikace samotných neziskovek, jejich neschopnost srozumitelně 
popsat svoji práci a její výsledky. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR 
(AVPO ČR), jejímž posláním je podpora transparentnosti neziskového sektoru, 
proto připravila Standardy pro zpracování výročních zpráv neziskových organizací. 
Standardy přehledně a jednoduše shrnují, jakou strukturu a jaké náležitosti by 
dobře připravená výroční zpráva měla mít. Kromě Standardů AVPO ČR nabízí i 
semináře a konzultace na téma přípravy výročních zpráv. Více informací na 
stránkách AVPO ČR zde. 
 

Neziskovou organizaci lze od léta zlikvidovat 
jednodušeji a levněji 
Právnické osoby zapisované do jiného než obchodního rejstříku (spolky, ústavy, 
nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti) mohou od loňského léta 
využít zjednodušený postup likvidace. Dříve musely oznámení o svém vstupu do 
likvidace spojené s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, dvakrát po 
sobě zveřejnit v Obchodním věstníku. Kromě nezbytné administrativy bylo každé 
zveřejnění spojené s poplatkem kolem 1 000 Kč. V současné době postačí, když 
oznámení uveřejní ve veřejném rejstříku prostřednictvím portálu Justice.cz. 
Minimální doba zveřejnění jsou tři měsíce a dva týdny. Obchodní korporace mají 
nadále povinnost alespoň jednou vstup do likvidace zveřejnit v Obchodním 
věstníku.  Celý článek naleznete zde.  
 

 

 
 

 

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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