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Konference Šetrná energetika a přeměna 
odpadů na zdroje 
Dne 22. října 2015 se v hotelu BARCELÓ Praha uskuteční první letošní odborná 
konference s názvem "Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje", nad 
kterou převzal záštitu předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, 
Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  

Na konferenci budou diskutována zejména tato témata:  

Role šetrné energetiky v rámci státní energetické koncepce, snížení energetické 
závislosti ČR na zahraničních zdrojích, inovace v obnovitelných zdrojích, 
elektromobilita, smartcities, trendy v malé šetrné energetice, zkušenosti 
s energetikou ve Spolkové republice Německo (Energiewende), odpady jako 
klíčová komodita podporující šetrné nakládání se zdroji, efektivní nakládání 
s odpady a jejich zpracování, včetně energetického využití, strategie nakládání 
s odpady a její ekonomické dopady, atd. 

Registrace na konferenci je možná na www.uzs-konference.cz. 

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

 ZDRAVOTNICTVÍ 2016 - 12. listopadu 2015 

 ŠKOLSTVÍ 2016 - 24. listopadu 2015 

 KULTURA 2016 - 3. listopadu 2015 

 NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2016 - 5. listopadu 2015 

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. 

 
Média citovala stanoviska UZS ČR 

Hospodářské noviny a Aktuálně.cz citovaly stanovisko UZS ČR k návrhu zákona o 
rozpočtových pravidlech, ve kterém MF ČR navrhuje, aby pojišťovny nejpozději do 
konce března roku 2016 povinně převedly účty do České národní banky. Dále 
Hospodářské noviny citovaly stanovisko UZS ČR k zpřísnění pravidel pro agentury 
práce. Články médií jsou k dispozici zde. 

 
 
 

  

 
Úmrtí 1. viceprezidenta UZS ČR 

 

 
S lítostí 
oznamujeme, že dne 
17. 5. 2015 náhle 
zemřel 1. 
viceprezident UZS 
ČR Ing. Jan 
Sochůrek.  

 
Připomínkovaná legislativa 
 

 
UZS ČR zpracovala v měsíci květnu 
připomínky k těmto normám: 

 Strategie digitální gramotnosti 
ČR na období 2015 – 2020 

 Komplexní řešení problematiky 
negativních jevů při výkupu 
kovových odpadů v ČR 

 Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) 

 Koncepce rozvoje muzejnictví v 
České republice v letech 2015 – 
2020 

 Hlavní oblasti státní dotační 
politiky vůči nestátním 
neziskovým organizacím pro rok 
2016 

 Návrh zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

 Návrh vyhlášky o stanovení 
postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu a 
o změně vyhlášky č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 352/2008 Sb., o 
podrobnostech nakládání s 
odpady z autovraků, vybraných 
autovraků, o způsobu vedení 
jejich evidence a evidence 
odpadů vznikajících v 
zařízeních ke sběru a 
zpracování autovraků a o 
informačním systému sledování 
toků vybraných autovraků (o 
podrobnostech nakládání s 
autovraky), ve znění pozdějších 
předpisů 

  

http://www.uzs-konference.cz/
http://uzs.cz/?action=vypisKategorie&id=23


Tisková zpráva k příspěvku na péči 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR vydala tiskovou zprávu, ve které 
poskytovatelé sociálních služeb vyzývají vládu České republiky, aby bezodkladně 
zahájila práce na změně systému výplaty příspěvku na péči, aby tato dávka 
začala sloužit svému skutečnému účelu a nebyla předmětem zneužívání. 
Tiskovou zprávu naleznete zde. 

 
Předání petice zástupcům MŠMT 
Odborné asociace ve vzdělávání předaly 28. 5. 2015 v 10:30 hod petici 
zástupcům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Petice, pod kterou se 
podepsalo téměř sedmdesát tisíc osob, vyjadřuje nesouhlas s uvažovaným 
rušením možnosti odborně vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací ve školách 
a třídách tomu určených "Žádná odborná asociace ve vzdělávání nezpochybňuje 
potřebu integrace ve školách, ale postupovat při uplatňování myšlenky 
inkluzívního vzdělávání plošně bez diferenciace, je pro všechny žáky v rozporu s 
jejich nejlepšími zájmy. Úroveň jejich vzdělání by byla takovými kroky vážně 
ohrožena, stejně tak jako jejich zdravý psychický vývoj." Petici naleznete zde. 

 
Vybraná jednání prezidenta 
Dne 13. 5. 2015 se prezident Unie zúčastnil 2. jednání s náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, na kterém diskutovali o 
možnosti zřízení klastru pro oblast dřevozpracujícího průmyslu.  
Dne 19. 5. 2015 se prezident Unie spolu s předsedou českých knihkupců a 
nakladatelů zúčastnil jednání s náměstkyní ministra kultury JUDr. Kateřinou 
Kalistovou ke grantovému systému. 
Seznam aktivit prezidenta je k dispozici zde: 
 

 Zpráva za rok 2014 o rovnosti 
žen a mužů a o naplňování 
Vládní strategie pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014 – 
2020 

Podrobné informace jsou 
k dispozici zde: 

 
Rada hospodářské a sociální 
dohody 
 

 
V měsíci květnu se uskutečnilo dne: 

 12. 5. 2015 jednání PT RHSD 
pro veřejné služby 

 18. 5. 2015 jednání plenární 
schůze Rady hospodářské a 
sociální dohody 

 25. 5. 2015 jednání PT RHSD 
pro sociální otázky 

 
Národní akční plán pro 
Alzheimerovu chorobu a další 
obdobná onemocnění na léta 2014 – 
2017 
 

 
Za UZS ČR byl nominován MUDr. Ing. 
Petr Fiala jako člen meziresortní a 
mezioborové pracovní skupiny pro 
přípravu Národního akčního plánu pro 
Alzheimerovu chorobu a další obdobná 
onemocnění na léta 2014 – 2017. 
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