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Vážený zaměstnavateli,

Úřad práce ČR prostřednictvím svých krajských poboček požádal o vyplnění
monitorovacího dotazníku všechny zaměstnavatele v ČR s počtem více než 25
zaměstnanců, působících u zaměstnavatele k 31. 12. 2019 v pracovním poměru a dále
vybrané menší zaměstnavatele.
Na základě takto získaných dat byly, mimo dalšího využití, vytvořeny zprávy
z jednotlivých krajů a srovnání celé ČR s daty z dotazníkového šetření za roky 2018
a 2019.
Touto cestou Vám děkuji za vyplnění dotazníku a zároveň si Vás dovoluji požádat
o spolupráci na dalším dotazníkovém šetření, které bude zahájeno v prosinci 2020.
S ohledem na vývoj a změny na trhu práce v souvislosti s pandemií COVID 19 budou
tyto údaje pro nás velmi důležité.
S výsledky a výstupy celého projektu PREDIKCE TRHU PRÁCE – KOMPAS se již
brzy budete moci seznámit na připravovaném specializovaném webu. S dílčími výstupy
z dotazníkového šetření ve formě prezentací výsledků se můžete seznámit již nyní na
webu Úřadu práce ČR:
https://www.uradprace.cz/web/cz/predikce-trhu-prace-kompasPři této příležitosti bych Vás zároveň chtěl požádat o vyplnění velmi krátké ankety
týkající se možnosti nabídnout některým zaměstnancům v rámci Vaší organizace
(stávajícím i budoucím) zkrácené pracovní úvazky formou sdíleného pracovního místa
dle § 317a zákoníku práce (tzn. zaměstnanci by se střídali v rámci jednoho celého
úvazku), a to za předpokladu, že by Úřad práce ČR na zřízení takového místa poskytoval
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti finanční příspěvek. Prosím tedy o zodpovězení této
ankety, kterou naleznete na stejné webové stránce jako výstupy z dotazníkového šetření.
Zpracování dat z monitorovacího dotazníku zaměstnavatelů splňuje podmínky obsažené
v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ze
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dne 27. 4. 2016, dále podmínky zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu
k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Viktor Najmon v.r.
zastupující generální ředitel
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