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Úřad práce ČR představil svou činnost Výboru
pro sociální politiku PSP ČR
Výbor pro sociální politiku PSP ČR věnoval část své 9. schůze návštěvě
Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, kde se seznámil s chodem Úřadu
práce ČR za první pololetí roku 2014. Vedení úřadu prezentovalo výboru
Zprávu o činnosti shrnující základní čísla a klíčové činnosti Úřadu práce ČR.
Generální ředitelka Marie Bílková při té příležitosti provedla členy výboru
v čele s Jaroslavem Zavadilem novým sídlem Generálního ředitelství Úřadu
práce ČR. Výjezdního zasedání výboru se zúčastnili i zástupci Ministerstva
práce a sociálních věcí.
„Je mi ctí přivítat členy Výboru pro sociální politiku v novém sídle
Generálního ředitelství Úřadu práce ČR na ulici Dobrovského na Praze 7. Jsem
velmi ráda, že se nám zajištěním sídla povedlo napravit neúnosnou situaci,
kdy úřad s celorepublikovou působností a rozsáhlou odpovědností v oblasti
zaměstnanosti a sociálních dávek neměl vytvořené podmínky pro své
fungování,“ uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.
Klíčovým tématem jednání bylo představení Zprávy o činnosti ÚP ČR za
první pololetí roku 2014. Na řeč tak přišla témata, jako jsou zefektivnění
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), neutěšená situace s nárůstem
počtu a objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek, úspěšnost
celostátních a regionálních projektů a přetrvávající nejistá situace s IT systémy.
„Podařilo se nám zdvojnásobit APZ, kterou ÚP ČR úspěšně distribuuje
k uchazečům, každý měsíc se nám daří navyšovat díky spolupráci se
zaměstnavateli množství volných pracovních míst a zvládli jsme stabilizovat
systém agend do funkčního stavu. Stále nás však trápí bezpečnost
zaměstnanců, kteří se čím dál častěji musejí potýkat s agresivním chováním
ze strany klientů,“ vyjmenovává hlavní body zprávy Marie Bílková.
Obavy nad situací s informačními systémy vyjádřil Jaroslav Zavadil:
„Problematika IT systémů pro Úřad práce ČR je velmi závažná a vnímám ji
jako velmi citlivou záležitost. Pokud chceme, aby úřady práce efektivně
fungovaly, je potřeba v oblasti IT systémů provést radikální řez, ne pouhé
kosmetické úpravy. Stejně jako si Česká správa sociálního zabezpečení
spravuje své IT systémy, měl by si je sám spravovat i Úřad práce ČR. Pevně
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doufám, že se situaci podaří úspěšně vyřešit,“ uzavírá předseda výboru
Jaroslav Zavadil.
Veronika Žurovcová, tiskové oddělení ÚP ČR

Tel.: 950 191 111

Úřad práce ČR | tel.: +420 778 402 291 | veronika.zurovcova@uradprace.cz
www.uradprace.cz |
facebook.com/uradprace.cr

