Společná iniciativa APPS a APA ohledně infekce COVID-19:
návrh na dočasné vrácení kauce
APPS, založená roku 2002, v současnosti sdružuje 36 agentur práce a personálněporadenských společností. Naši členové disponují až 30% tržního podílu na trhu v České
republice a zaměstnávají celkem 94 000 přidělených zaměstnanců a jsou tak jedněmi
z největších zaměstnavatelů na trhu práce.
APA, založená roku 2001, je neziskovou profesní organizací sdružující 47 agentur práce,
převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. Historicky menší a střední agentury
práce s českými majiteli, kteří v nich současně pracují. Ročně dočasně přidělí 32.000
zaměstnanců a dalším třem tisícům zprostředkuje práci přímo u firem.
V souvislosti s deklarovanou pomocí MPSV vůči zaměstnavatelům si dovolujeme
navrhnout ke zvážení MPSV tento společný návrh na zmírnění podnikatelského prostředí:
Chceme požádat stát, prostřednictvím MPSV, o dočasné vrácení kauce 500 tis. Kč
pro agentury práce, což je povinnost zakotvená v § 60 b) zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, v platném znění. Jedná se o kauci, která se při zániku povolení
ke zprostředkování zaměstnání ze strany státu vrací. Stává se tzv. vratitelným přeplatkem
subjektu, kterému povolení zaniklo. Náš návrh počítá s tím, že by se vrácení kauce
realizovalo pro období trvání Nouzového stavu plus 3 měsíce po něm. Jednalo by se tedy
o dočasné vrácení kauce. Po této lhůtě by agentury práce kauci vracely státu zpět na účet GŘ
ÚP. Zejména malým a středně velkým agenturám práce by to mohlo velmi pomoci. Kromě
výrazného snížení příjmů, protože továrny agenturní zaměstnance nyní nepotřebují, začíná
docházet ke zpožďování plateb faktur ze strany firem. Náklady na kmenové zaměstnance,
nájmy a provoz kanceláří, však agenturám práce zůstávají.
Kauce samotná je v Zákoně o zaměstnanosti a tak by i zůstala. Dočasné vrácení by bylo
možno provést formou usnesení vlády, které by splnil resort MPSV.
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