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Události za měsíc ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD 

 
Srdečně Vás zveme na poslední konferenci letošního roku, kterou pořádá UZS ČR na 
téma:  
 

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
Mezinárodní konference na téma Financování veřejných služeb se koná dne 9. 12. 
2015 v prostorách Vysoké školy finanční a správní v Praze (Estonská 500, Praha 10) a 

vystoupí na ní 2 zahraniční hosté (příspěvky budou tlumočeny).  

Přihlašování je spuštěno na webových stránkách UZS ČR www.uzs-konference.cz, 
kde taktéž naleznete program konference. 
 
 

Realizované konference UZS ČR v r. 2015 
Na podzim roku 2015 realizovala UZS ČR následující konference: 

 Péče o zdraví zaměstnanců (15. 10. 2015) 

 Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje (22. 10. 2015) 

 Kultura 2016 (3. 11. 2015) 

 Neziskové organizace v roce 2016 (5. 11. 2015) 

 Zdravotnictví 2016 (12. 11. 2015) 

 Školství 2016 (24. 11. 2015) 
Výstupy z těchto konferencí (program, tiskové zprávy, prezentace, fotogalerie) 
naleznete zde. 
 

Stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR zpracovala stanovisko k návrhu zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích. Po vnitřní diskuzi odmítá návrh zákona o 
neziskových zdravotnických organizacích. Stanovisko je k dispozici zde. 

 

Stížnost UZS ČR a OSZSP ČR při vypořádání 
připomínek k úhradové vyhlášce 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
zaslalo písemnou stížnosti k vypořádání připomínek k úhradové vyhlášce ministrovi 
zdravotnictví. Stížnost je k dispozici zde. 

 

Dopis předsedovi vlády k interpretaci kapitoly č. 
3.10, odst. 1 Programového prohlášení vlády ČR 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR adresovala dopis předsedovi vlády s žádostí o 
interpretaci kapitoly 3.10, odstavce 1 Programového prohlášení vlády ČR, v němž se 
uvádí, že: „Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na 
oblast kultury jako veřejné služby, zajistit přímou vazbu mezi příjmy z turistiky a výdaji 
na záchranu a údržbu památkového fondu a důsledně využít fondů Evropské unie a 
norského finančního mechanismu na opravy památek.“   Znění dopisu je k dispozici 

zde. 

 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsících září, 
říjen, listopad připomínky k normám, 
které naleznete zde. 

 

 
 

 
Viceprezidentka sekce průmyslu 
 

 
Hlasováním per 
rollam byla zvolena 
nová viceprezidentka 
sekce průmyslu Ing. 
Veronika Hamáčková, 
výkonná ředitelka 
České fotovoltaické 
průmyslové asociace. 
 

 
 

 
Viceprezident sekce pojišťoven a 
finančních služeb 
 

 
Hlasováním per 
rollam byl zvolen nový 
viceprezident sekce 
pojišťoven a 
finančních služeb Ing. 
Miroslav Sedlák, 
předseda Asociace 
provozovatelů 
poukázkových 

systémů. 

 
 

 
Představenstvo UZS ČR 
 

 
Dne 30. 11. 2015 se uskutečnilo 
jednání představenstva UZS ČR, které 
stanovilo termín Valné hromady UZS 
ČR na 28. 4. 2016 v Praze. 

 

 
 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://www.uzs-konference.cz/images/obr/1448562269_program-verejne-sluzby-2015-a4-12.pdf
http://www.uzs.cz/cz/konference/realizovane-konference
http://www.uzs.cz/cz/aktuality
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http://www.uzs.cz/cz/klientska-sekce/pripominkova-legislativa


Dopis ministrovi kultury k autorskému 
zákonu 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR adresovala dopis ministrovi kultury s žádostí o 
zvážení zapracování několika připomínek k novele Autorského zákona. Znění dopisu 
včetně přílohy s připomínkami je k dispozici zde. 
 

Postoj Energetického regulačního úřadu 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Zemědělský svaz ČR adresovali dopis 
prezidentu České republiky a předsedovi vlády s žádostí o přezkoumání postoje 
Energetického regulačního úřadu k cenovému rozhodnutí, kterým se stanovuje 
podpora pro obnovitelné zdroje energie, kde zcela chybí podpora pro zdroje uvedené 
do provozu v letech 2006 – 2012. Znění dopisu včetně přílohy s připomínkami je 
k dispozici zde. 
 

Vyjádření UZS ČR k dokumentu k podpoře 
podnikatelského vzdělávání 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se vyjádřila k dokumentu Vyjádření k dokumentu: 
Stanovisko podnikatelských a zaměstnavatelských organizací ČR k podpoře 
podnikatelského vzdělávání. Podnikatelské a zaměstnavatelské organizace ČR vidí 
řešení připravenosti na podnikání a profesní dráhu ve zvýšení podílu odborné praxe 
ve výuce a v užší a intenzivnější spolupráci škol se zaměstnaneckou sférou. 

Vyjádření ke stanovisku je k dispozici zde. 
 

Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016! 
Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1. 
1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Leták a 
plakát k této povinnosti je k dispozici zde. 

 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 25. 11. 2015 se prezident Unie a předseda Sdružení praktických lékařů ČR 
MUDR. Václav Šmatlák zúčastnili jednání s ředitelem VZP ČR Ing. Zdeňkem 
Kabátkem a náměstkem ředitele VZP ČR MUDr. JUDr. Petrem Hoňkem k preskripci 
inkontinentních pomůcek v zařízeních sociálních sužeb.  
Dne 30. 11. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s ředitelem VZP ČR Ing. 
Zdeňkem Kabátkem a náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivanou Stráskou 
ve věci úhradového dodatku. 
Dne 30. 11. 2015 se prezident Unie a výkonný ředitel Unie zúčastnili jednání 
s náměstkyní ministra financí Mgr. Simonou Hornochovou. Seznam aktivit je 
k dispozici zde. 
 

 

 

 
 

 
Odborné sekce UZS ČR 
 

 
V měsíci září a říjnu se uskutečnilo 
dne: 

 8. 9. 2015 jednání sekce 
kultury, 

 9. 9. 2015 jednání sekce 
neziskové organizace, 

 21. 10. 2015 jednání sekce 
sociálních služeb. 

 
 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody: 
 

 
V měsíci září a říjnu se uskutečnilo 
dne: 

 8. 9. 2015 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky, 

 10. 9. 2015 jednání PT RHSD 
pro vzdělávání a lidské zdroje, 

 17. 9. 2015 jednání PT RHSD 
pro veřejné služby a veřejnou 
správu, 

 5. 10. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví, 

 16. 10. 2015 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky. 

 

 

  

KONTAKT 

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

  

ADRESA 

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