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Události za měsíc DUBEN 

 

Konference UZS ČR v roce 2015 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR se i v letošním roce rozhodla během podzimu 
uspořádat sérii konferencí na tato témata: 

 PODZIM: 
o ZDRAVOTNICTVÍ 2016 
o ŠKOLSTVÍ 2016 
o KULTURA 2016 
o NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 
o ŠETRNÁ ENERGETIKA A PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 

Vnímáme za velmi důležité diskutovat právě o těchto problémech s představiteli 
politické reprezentace a veřejné správy a taktéž s experty a odbornou veřejností. 

Proto je nám velikou ctí, že nad většinou konferencí převzal záštitu předseda 
vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. 

 

Jednání s prezidentem ČR Milošem 
Zemanem 
Dne 1. 4. 2015 se prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký 
zúčastnil jednání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Na jednání 
byla mj. diskutována témata z oblasti sociálních služeb, školství, kultury, 
zdravotnictví.  
 

Stanovisko UZS ČR k fondu kulturních a 
sociálních potřeb 

Za stranu zaměstnavatelů předkládáme požadavek na navýšení tvorby FSKP  
na 2 % od 1. ledna 2016, resp. na parametrickou skutečnost před r. 2011, a to s 
odkazem na skutečnost, že okolnosti, za kterých k této redukci došlo a které byly 
uváděny jako důvod této změny, jsou již převážně překonány. Ve stanovisku jsou 
uvedeny důvody navýšení tvorby FKSP a je k dispozici zde. 
 

Článek v týdenní EURO „Obereme 
pojišťovny“ 
Týdeník Euro otiskl článek s názvem "Obereme pojišťovny" který pojednává o 
plánu Ministerstva financí ČR zřídit tzv. Státní pokladnu (zákon č.218/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech) a nařídit zdravotním pojišťovnám a výzkumným 
institucím vést své bankovní účty pouze u České národní banky. UZS ČR s tímto 
plánem zásadně nesouhlasí, protože jej považuje za opatření hraničící s 
ústavností. Článek, ve kterém je několikrát citováno stanovisko UZS ČR, 
naleznete zde. 
 
 
 
 

  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci dubnu 
připomínky k těmto normám: 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 221/2013 Sb., 
kterou se stanovují podmínky 
pro předepisování, přípravu, 
výdej a používání individuálně 
připravovaných léčivých 
přípravků s obsahem konopí pro 
léčebné použití 

 Návrh Koncepce sociálního 
bydlení ČR 2015 – 2025 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Věcný záměr zákona o 
odškodnění protiprávně 
sterilizovaných osob 

 Návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o evidenci tržeb 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci dubnu se uskutečnilo dne: 
 

 13. 4. 2015 jednání PT RHSD 
pro kulturní otázky 

 13. 4. 2015 jednání PT RHSD 
pro nestátní neziskové 
organizace 

 27. 4. 2015 jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody 

 30. 4. 2015 jednání PT RHSD 
pro zdravotnictví 

 
 
 
 

  

http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://pripominky.uzs.cz/legislativa/index.php?r=legislation/index


Stanovisko ke zrušení přílohy RVP ZP 
UZS ČR plně podporuje stanovisko Asociace speciálních pedagogů České 
republiky a ostatních odborných asociací ve školství, které nesouhlasí s 
požadavkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu 
RVP ZV příloha LMP bez náhrady. UZS ČR vyjadřuje odmítavé stanovisko k 
zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV), určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
bez náhrady. Text společného prohlášení odborných asociací ve školství je 
k dispozici zde. 
 

Vybraná jednání prezidenta 
Dne 2. 4. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s předsedou ČMKOS 
Josefem Středulou na téma 2016 - Rok veřejných služeb. 
Dne 15. 4. 2015 se prezident Unie zúčastnil jednání s náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o 
možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.  
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 
 

 
Valná hromada UZS ČR 
 

 
Dne 29. dubna 2015 se v sídle v 
sídle Svazu českých a moravských 
výrobních družstev uskutečnilo 
jednání Valné hromady Unie 
zaměstnavatelských svazů ČR. Na 
programu byla mj. tato témata: 

 zpráva o činnosti za r. 
2014, předběžná zpráva o 
činnosti za r. 2015, 2016 

 rozbor hospodaření za r. 
2014 

 změna stanov 
 pravidla připomínkování 
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Česká republika  

 

   

 

http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23
http://www.uzs.cz/index.php?action=vypisKategorie&id=23
mailto:info@uzs.cz

