
Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů  ČR 

 

Výroční zpráva za rok 2015 

 

1. Základní údaje o organizaci: 

CRA UZS vzniklo podle § 9a zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, ve znění 
zákona č. 300/1990 Sb., pod čj. VSC/1-10 546/92-E. Od účinnosti NOZ je zapsáno 
ve Spolkovém rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3204.  

Na základě schválené změny stanov proběhla na konci roku změna právní formy 
organizace z organizace zaměstnavatelů (historická forma) na spolek dle NOZ. 

IČO organizace je  41694287. 

Sídlo organizace: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4. 

Tel: +420 234 633 210 

E-mail: info@uzs.cz, Web: www.cra-uzs.cz 

 

2. Poslání a činnost 

Hlavní činností organizace je realizace projektů souvisejících s aktivitami svých členů, 
zejména v oblasti podpory rozvoje veřejných služeb. Organizace úzce spolupracuje se 
svou „sesterskou“ organizací – Unii zaměstnavatelských svazů ČR, jakožto projektová a 
podpůrná organizace k naplňování jejího poslání.  
 

Dle platných stanov se organizace: 

 v zájmu členů se podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR, a 
to zejména přípravou odborných podkladů a připomínek  k návrhům legislativních 
norem a rozvojových koncepcí hospodářské a sociální politiky ČR, eventuálně 
EU, 

 identifikuje společné zájmy členů a prosazuje je v součinnosti s orgány státní 
správy i samosprávy, odborovými organizacemi, ostatními organizacemi 
zaměstnavatelů i zahraničními partner 

 organizuje a vyvíjí vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost 

 poskytuje služby zejména v oblasti výzkumu, vzdělávání, budování kapacit, 
rovných příležitostí, ověřování pilotních postupů či  aplikace inovací, 

 organizuje a vyvíjí koncepční a poradenskou činnost v oblasti zaměstnanosti, 

veřejných služeb a sociálního dialogu, 

 podporuje efektivní, kvalitní a udržitelné  poskytování veřejných služeb, 

 organizačně zajišťuje navazování odborných vztahů mezi českými a zahraničními 
subjekty formou kulatých stolů, seminářů, konferencí, dvoustranných 
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a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a 
odborných seminářích, 

 spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními 
svazy a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy, 

 sleduje a vyhodnocuje světové trendy zejména v oblasti veřejných služeb a 
získané poznatky využívá pro jejich rozvoj, 

 aktivně spolupracuje v oblasti své působnosti se zahraničními subjekty. 
 
 

3. Členská základna 
 

Členskými organizacemi jsou: 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČO: 
22718729 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, 
IČO: 60445831 
Česká rada sociálních služeb, Českobratrská 9, 13000 Praha 3, IČO: 22766448 
Trianon-Čechy, Špidrova 47, 385 01 Vimperk, IČO: 2662128 
 
V roce 2015 nedošlo v členské základně k žádným změnám.  

 

4. Orgány organizace 

Orgány organizace jsou: 

 valná hromada 

 správní rada, 

 revizní komise 

 ředitel 
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. V roce 2015 sešla jednou, a to 8.12. 
2015 a schválila změnu stanov organizace. 

Správní rada pracovala v roce 2015 ve složení: Ing. Jiří Horecký, PhD, MBA a Petr Hladík 
(předseda správní rady), JUDr. Marie Madejová. Scházela se vícekrát ročně operativně.     

Revizní komise pracovala v roce 2015 ve složení Bc. Vít Jásek, Marcel Vavřík a Mgr. 
Tadeuzs Hlawicka. Revizní komise neshledala v činnosti organizace žádné nedostatky.  

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jedná jejím jménem a zodpovídá za činnost 
organizace. Ředitelem organizace v roce 2015 byl Mgr. David Šourek.  

 

 

 

 



5. Klíčové aktivity roku 2015 

 

a) Vypořádání historických projektů 

Vinou problému v čerpání a realizaci projektů (2010-2012) je organizace dlouhodobě 

zatěžována řešením některých finančních a právních problémů z té doby. 

 V roce 2015 bylo dokončeno postupné splácení odvodu a neodpuštěné části penále 

za projekt Adaptabilita – Kultura v celkové výši cca 390 000 Kč. 

 Ze strany řídícího orgánu byly po 3 letech vypořádány námitky (většina tradičně 

odmítnuta) ke kontrole projektu Adaptabilita – Zdravotnictví a projekt byl uzavřen. 

Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny poskytovateli dotace.  

 Na základě podnětu řídícího orgánu proběhly 2 kontroly FÚ k projektu Adaptabilita 

– Zdravotnictví. Byly vyměřeny odvody za pochybení ve výši 217 351 Kč a 7 132 

Kč, které byly ke konci roku řádně uhrazeny.  Podařilo se však odvrátit hrozící 

pokutu v řádech cca 2 miliónů korun, požadovanou MPSV. 

 MPSV nereagovalo na naši žádost o uvolnění nelegálně zadržovaných prostředků 

ve výši cca 590 000 Kč v rámci projektu Adaptabilita-Kultura. Z tohoto důvodu jsme 

prostřednictvím právní kanceláře Havel, Holásek a partneři na MPSV podali 

v průběhu roku 2015 žalobu k Městskému soudu v Praze. 

Vypořádání historických zátěží je možné pouze díky podpoře členských organizací, 

zejména díly UZS ČR a Trianonu Čechy, které podporují organizaci prostřednictvím 

půjček finančních prostředků v případě potřeby. 

 

b)  Realizace aktuálních projektů 

Rok 2015 nebyl z hlediska realizace projektů tak bohatý, jako předcházející roky a to 
především díky přechodu mezi programovacími obdobímí Evropské unie, což se 
odrazilo v možnosti předkládání projektových žádostí a v případě úspěchu v možnosti 
jejich realizace. Přesto byly v roce 2015 realizovány či dokončovány celkem 3 projekty. 
 

1. Tematická síť pro uplatnitelnost umělců v performing arts 
Termín realizace: 3.12.2012 – 30.1.2015 
Financování: ESF/OPLZZ 
Celkový rozpočet: 5 380 492 Kč, vyčerpáno celkem: 5 010 982,79 Kč. 
Financování: 100% OPLZZ 

 
Cílem projektu bylo přispět k navázání a zintenzivnění mezinárodní spolupráce v 
oblasti návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu v oblasti performing arts. 
Projekt řeší specifické problémy vybraných uměleckých profesí, jako jsou 
tanečníci, artisté, hudebníci, resp. tzv.performing artists, kteří jsou výrazně 
limitováni věkem a zdravím. Tito umělci končí svoji kariéru většinou před 
dosažením důchodového věku a mají často problém se svým dalším uplatněním. 



Aktivity projektu:  

 Úvodní workshop se zahraničními partnery 
Analýza a popis dobré praxe v ČR 

 Studijní cesty tuzemských členů tematické sítě do zahraničí 

 Workshop v Praze pro zahraniční členy tematické sítě 

 Zpracování oborového akčního plánu návazné uplatnitelnosti 

 Příprava diagnostického týmu 

 Individuální diagnostika členů cílové skupiny 

 Závěrečná mezinárodní konference 
 

Vzhledem k částečně nevyčerpaným financím bylo během roku 2014 dohodnuto 
rozšíření případně realizace nových aktivit, doplňujících či navazujících na obsahové 
řešení projektu a prodloužení realizace projektu o cca 3 měsíce. Z toho důvodu se 
závěr realizace projektu přenesl až do roku 2015.  Závěrečná zpráva projektu byla 
schválena na podzim 2015, kdy také došlo k definitivnímu finančnímu vyrovnání.  
 
 
2. Technika má zelenou 

Termín realizace: 1.6.2014 – 30.9.2015 
Financování: ESF/OPVK 
Celkový rozpočet: 7 598 320,70 Kč, vyčerpáno celkem: 7 428 976,92 Kč 

Financování: 100% OPVK 

Projekt byl zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání pedagogických 
pracovníků mateřských škol. Jeho cílovou skupinou jsou pedagogičtí a vedoucí 
pracovníci mateřských škol.  

 
K podpoře polytechnického vzdělávání u cílových skupin byly realizovány tyto 
aktivity:  

 interaktivní dílničky zaměřené na rozvoj potenciálu řemesel a technického 
cítění  

 stáže pro vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti podpory 
polytechnického vzdělávání  

 rozvoj osobnostního růstu v partnerských organizacích. 
 

Vzhledem k nevyčerpané části rozpočtovaných nákladů bylo vyjednáno rozšíření 

některých aktivit a prodloužení projektu o 3 měsíce.   

V roce 2015 proběhly u tohoto projektu 2 kontroly ze strany FÚ a byly vyměřeny 

odvody za drobné pochybení (chybná platba apod.) v řádech stokorun českých. 

 

3. Projekt "Training and Promotion of social dialogue measures for public 

services"  

Financování: Budget Heading 04.03.01.08 - Industrial Relations and Social Dialog 

Realizátor projektu: CEEP (Belgie, Brusel), CRA UZS je partner s finančním 

plněním 



Termín realizace: 12/2014 - 8/2016 

Celkový rozpočet: 253 016 EUR, z toho podíl CRA UZS: 35 000 EUR  

 

Cílem projektu je podpořit rozvoj aktivit sociálního dialogu v zemích a sektorech, 

ve kterých není sociální dialog na evropské úrovni součástí dlouhodobé kultury. 

Zároveň si projekt klade za cíl podpořit zástupce těchto zemí k prohloubení 

spolupráce mezi sociálními partery na mezinárodní úrovni. 

 

c) Ostatní činnost organizace 

 

V roce 2015 se CRA UZS spolu-podílela na organizačním zajištění konferencí, 

realizovaných v rámci sociálního dialogu a partnerství. Jednalo se o tyto konference:  

Zdravotnictví 2016, Školství 2016, Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje 

2016 a Neziskové organizace 2016. 

 
 
 
 
6. Hospodaření v roce 2015 
 

Členský příspěvek byl zaplacen ve výši 10 000 Kč/organizaci/rok. Členské příspěvky 

byly použity především na úhradu režijních nákladů organizace.  

Projekty byly realizovány na základě přidělené dotace. 

Organizační zajištění konferencí bylo realizováno díky účastnickým poplatkům. 

 

 

7. Poděkování 

Poděkování patří všem dárcům, partnerům, zaměstnancům a všem, kdo se 

podíleli na činnosti organizace v roce 2015. 

 

Zpracovali:      David Šourek, Karel Vostrý, Blanka Jančová  

 

Přílohy: Rozvaha, výsledovka, příloha k roční závěrce 

 























 

 

 


