Tisková zpráva

V Praze 2. března 2012

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZÁSTUPCŮ MINISTERSTVA
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ÚŘADU PRÁCE ČR A ZÁSTUPCŮ
ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ ÚŘADU PRÁCE ČR DNE 2. 3. 2012
1. MPSV se v úvodu jednání důrazně ohradilo proti způsobu dosavadní
komunikace zástupců odborů. Jedním z důležitých výsledků předchozích
jednání bylo ustanovení společné pracovní skupiny, která má řešit situaci
na Úřadu práce ČR. Přenesením diskuse do médií a předávání podkladů
na jednání prostřednictvím tisku není způsob, kterým spolu jednají partneři.
2. MPSV se dále ohradilo vůči obsahu sdělení, který rozesílají zástupci
odborů veřejnosti. MPSV považuje odborovou organizaci za důležitého a
také odborného partnera. Materiál, který rozeslali zástupci odborů
veřejnosti, je však důkazem opaku. Jde o kompilát několika desítek textů.
Více jak polovina „připomínek“ není pravdivá nebo reaguje na
skutečnost odrážející stav v lednu. Jako příklad lze uvést vyplácení
příspěvku zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením. Tento
příspěvek je vyplácen pravidelně vždy ve druhé polovině každého čtvrtletí.
Stejně je tomu tak i dnes, kdy příspěvek průběžně vyplácíme. Další velká
část připomínek požaduje zavedení funkcionalit, které jsou
nadbytečné nebo jsou dokonce v rozporu se zákonem. Jako příklad lze
uvést uvádění čísla občanského průkazu. Tento údaj není identifikačním
údajem a Úřad práce ČR nemá ze zákona oprávnění takový údaj
shromažďovat.
3. V průběhu jednání byly projednány otázky týkající se připomínek odborů
k jednotlivým aplikacím, materiál k vytíženosti jednotlivých pracovišť Úřadu
práce ČR a některé pracovně právní otázky. V závěru byl také dohodnut
další postup.
4. Další schůzka se uskuteční za 14 dní 16. 3. 2012. Předmětem jednání
bude zejména jednání o analýze vytíženosti (Úřad práce ČR připraví
rozšíření o další kritéria) a aktuální informace o stavu agentových aplikací.
MPSV věří, že další jednání budou již probíhat standardní cestou.
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