Informace předsedkyně OS  pro NOS č.7

1.	Dne 10.3.2004 předložil  ministr práce a sociálních věcí vládě k projednání závěry  analýzy dopadu zavedení 16-ti třídního platového systému v organizačních složkách státu včetně ústředních orgánů a ve státních příspěvkových organizacích včetně procentuálního odhadu počtu zaměstnanců u nichž by došlo, pokud by byly vyplaceny další platy pouze v 10% výši, k poklesu  celoročního výdělku pod úroveň roku 2003.(Jak jsme již informovali v NOS č.6 tento úkol uložila vláda, na základě  žádosti místopředsedy vlády P.Mareše, jednotlivým ministrům  na svém jednání dne 25.2.2003 s tím, že analýzu musí jednotliví ministři odevzdat ministrovi práce a sociálních věcí do 3.3.2004 a ministrovi práce a sociálních věcí  současně uložila, aby závěry této analýzy předložil 10.3.2004 vládě k projednání).Dle informací ministra práce a sociálních věcí vláda odložila projednání těchto závěrů na 17.3 2004, neboť členové vlády neměli dostatek času k seznámení se s předloženým materiálem.Dle dalších informací, které má k dispozici předsedkyně OS a mluvčí OS ROPO, jednání vlády bude předcházet jednání předsedy vlády s ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí, závěry budou rovněž projednány, ještě před jednáním vlády, s koaličními partnery. Na uvedeném jednání vlády však ještě nebude  rozhodnuto o  definitivní výši výplaty dalších platů v roce 2004. Po jednání vlády bude následovat jednání zástupců OS ROPO  s místopředsedou vlády, ministrem práce a sociálních věcí a ministrem financí za účasti předsedy rozpočtového výboru  poslance M. Kalouska, který účast již potvrdil.Termín jednání nebyl dosud stanoven, lze však důvodně předpokládat, že k jednání dojde s největší pravděpodobností až v týdnu od 22.3.2004. O závěrech jednání vlády i dalšího jednání zástupců OS ROPO přineseme informace na webové stránce a v příštím čísle NOS.
2.	Dne 11.3.2004 se uskutečnilo společné jednání zástupců zaměstnanců vykonávajících agendu státní sociální podpory se zástupci OS, MPSV (Správa služeb zaměstnanosti, odbor sociální politiky, odbor pracovně právní legislativy) a MV ČR. Jak jsme již dříve informovali jednání bylo  zaměřeno především na pracovně právní problematiku související s převodem agendy státní sociální podpory na úřady práce od 1.4. 2004. Na základě některých dalších informací a dotazů  souvisejících s převodem této agendy, které na jednání  byly předneseny,  se předsedkyně OS, po zvážení situace, ještě tentýž den obrátila na ministra práce a sociálních věcí  se žádostí o společné jednání s ministrem práce a sociálních věcí  a vrchním ředitelem Správy služeb zaměstnanosti. Žádosti bylo ministrem práce a sociálních věcí vyhověno s tím, že jednání se uskuteční počátkem týdne od 15.3.2004. Jednání má přispět k bezproblémovému převodu agendy státní sociální podpory. Všechny zaměstnance vykonávající tuto agendu upozorňujeme, že OS zveřejní na webové stránce OS odpovědi na  dotazy týkající se pracovně právní problematiky, které obdržel před a v průběhu jednání. Dotazy a odpovědi budou zveřejněny pod označením Právní poradna-státní sociální podpora. Po kliknutí na tento odkaz  zájemce najde soubor dotazů a příslušných odpovědí. Další případné dotazy lze zasílat elektronicky na adresu statorg@cmkos.cz . Právní konzultace poskytuje  právní oddělení OS JUDr. R. Pospíšil tel. 224 142 399.  
3.	V minulém čísle NOS a na webové stránce jsme informovali o  připomínkovém řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví katalog správních činností a o  svolání komise za účelem posouzení předložených  připomínek. Komise po týdenním jednání svoji činnost ukončila s tím , že v dohledné době by mělo dojít k vyrovnání připomínek respektive  ke sdělení MPSV, které  z uplatněných připomínek byly  předkladatelem tzn. MPSV akceptovány. O výsledku jednání přineseme informaci v některém z dalších čísel NOS a na webové stránce. 
4.	OS upozorňuje všechny ZO, aby věnovaly prvořadou pozornost dotazníku, který v nejbližších dnech obdrží od OS. Cílem dotazníku je zjistit zda ZO  používá počítač a zda má přístup k internetu (a v jeho rámci též na webovou stránku OS) a k elektronické poště. Šetření provádí ČMKOS ve spolupráci s jednotlivými OS (které si mohly dotazník přizpůsobit svým dalším potřebám) a to zejména v souvislosti s přípravou elektronické verze zjednodušeného podvojného účetnictví pro ZO. Zjednodušené podvojné účetnictví budou ZO používat od 1.1.2005. V této souvislosti upozorňujeme hospodáře ZO, že příslušné školení proběhne s největší pravděpodobností v období od června tohoto roku a bude, z důvodu omezeného počtu lektorů, organizováno regionálně pro všechny ZO působící v daném regionu bez ohledu na  to, kterého OS jsou členy. 
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