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Ministerstvo práce se rozhodlo zlikvidovat agenturní zaměstnávání
V říjnu 2010 prošla parlamentem v legislativní nouzi novela Zákona o zaměstnanosti. Ta, zcela v rozporu
se svým názvem „Úsporná opatření na úseku MPSV“, obsahuje mnoho nových povinností pro agentury
práce, ministerstvo práce a ministerstvo vnitra. Také nesmyslný §58a zák. č.435/2004 Sb., týkající se nově
zavedeného povinného pojištění agentur práce.
Jeho znění, proti němuž protestovaly v době jeho přípravy o prázdninách 2010 jak agentury práce, tak
pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven, vrší omyly a nesmysly. Agentury se musí pojistit proti
úpadku svému i proti úpadku klienta, kam posílají agenturní pracovníky. Výška pojištění se bez jakékoli
logiky má rovnat tříměsíčním hrubý mzdám všech agenturních zaměstnanců. Pojistit se musí všechny
agentury práce s příslušným povolením, bez ohledu na to zda mají či nemají agenturní pracovníky. Atd..
Zcela nám uniká smysl tohoto pojištění. MPSV to zdůvodňuje ochranou zaměstnanců před úpadkem
agentury práce, protože takové případy údajně už nastaly. Bez bližšího vysvětlení a konkrétních příkladů,
u kterých agentur se tak stalo. Nikdo z členů naší asociace však o zmiňovaných úpadcích neví.
Je otázkou, zda se takové případy skutečně staly a především nás zajímá, zda údajné zkrachovalé
agentury vůbec vlastnily povolení MPSV a byly legálními agenturami práce.
Požadované pojištění nyní na trhu neposkytuje žádná z pojišťoven, což deklarovala opakovaně Česká
asociace pojišťoven. Pojišťovny kvůli uvedeným rizikům a svým připomínkám z loňského roku nestihnou
pojištění vytvořit a získat od zajišťoven patřičné krytí rizik. Přitom agentuře práce, která nepředloží
ministerstvu do 1.4.2011 doklad o sjednání pojištění, povolení zaniká. Tím je ohroženo celé agenturní
zaměstnávání v ČR, zhruba 100.000 pracovních míst. Rovněž tak majetek a zaměstnání majitelů agentur
práce a personálu agentur práce.
K dnešnímu dni je 54 agentur práce s povolením vydaným po 1.1.2011, které tuto povinnost nesplnily.
Zákon ji požaduje do 2 měsíců od vydání povolení. MPSV s nimi musí zahájit řízení o odebrání povolení.
To jsou první oběti nesmyslného zákona, žádné pojištění na trhu totiž neexistuje.
K 31.3.2011 musí povinnost pojištění splnit dalších 1.238 agentur práce, které mají starší povolení z let
2008-2010. Ty budou následovat své kolegy. Jen s tím rozdílem, že jim povolení zanikne automaticky.
Aplikace nařízení bude mít fatální dopad na celý trh práce. Znamená likvidaci pracovních agentur,
znehodnocení investic jejich majitelů a nezaměstnanost personálu. Znamená vážné provozní problémy
tisíců firem, využívajících denně jejich služeb. Znemožní velkým holdingům, aby si zapůjčovaly
zaměstnance mezi jednotlivými dceřinými společnostmi, protože dnes i k tomu musí mít povolení MPSV
a pojištění zároveň.
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Pokud by však i přesto pojištění nabídly jedna či dvě pojišťovny, nemají si agentury práce možnost vybrat
z více nabídek. Kromě zneužití dominantního postavení hrozí právní problémy jako je uzavření smlouvy
z donucení, v časové tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, jak to definuje Občanský i Obchodní
zákoník. Cena pojištění může být pro některé agentury likvidační, protože smlouvy s klienty na rok 2011
již mají agentury uzavřeny a nikdo z nich nebude chtít přistoupit na zvýšenou cenu o povinné pojištění.
Bohužel ministerstvem práce deklarovaný účel, další regulací zamezit nelegálnímu zaměstnávání,
je zde zcela nesmyslný. Kdo se v oboru pohybuje bez povolení a zaměstnává načerno, toho se povinnost
nijak nedotkne. Tvůrci zákona jeho znění se zástupci agentur nediskutovali, zaslanými připomínkami se
v rozporu s povinnostmi legislativců nezabývali.
Ignorování dialogu již třetím rokem vede poctivé agentury do zásadních problémů. Za tu dobu ministerstvo
práce zavedlo:
- povinné prověřování zájemců o povolení ze strany Ministerstva vnitra, letos „vylepšené“ o rozšíření
pravomocí sledování i na Policii ČR, zpravodajské služby a další orgány státní správy. Jakoby osoby
zprostředkovatelů práce patřily k největším bezpečnostním rizikům v ČR hned vedle terorismu.
- dále raritu v celé EU, povolení pouze na 3 roky, o něž je třeba opakovaně stále žádat, „vylepšilo“
o rozdělení na 2 povolení. Zvlášť pro zapůjčování zaměstnanců a zvlášť o zprostředkování
a poradenství. Tím nejen zdvojnásobilo veškerou agendu pro agentury práce, své ministerstvo
i ministerstvo vnitra, ale zároveň povolení dvojnásobně zdražilo.
- další raritu v EU, horentní sumy za povolení, je dnes nutno zaplatit dvakrát. Nejedná se malé částky,
jedno povolení stojí 5-25 tisíc dle rozsahu. A za 3 roky znovu. Přitom okolní státy vydávají povolení
doživotně za ceny 1.200,- Kč (Polsko) nebo 3 tisíc Kč (Slovensko).
- v roce 2010 změnilo svůj dosavadní výklad zákona o požadované praxi žadatelů o povolení agentury
práce. Nyní již nestačí středoškolské vzdělání a 5 let praxe v personalistice (nebo VŠ a 2 roky), ale
dotyčný musí mít odpracovanou praxi přímo v agentuře práce. Přestože se paragraf nezměnil a celých
6 let ministerstvo zkušené personalisty z firem považovala za nejlepší odborníky pro agentury práce.
Poslední v řadě negativ je zmíněné pojištění.
Ministerstvo opět pronásleduje místo černých zaměstnavatelů a kriminálních forem obchodu s lidmi poctivé
agentury práce, jimiž samo vydává povolení a je tak garantem jejich bezúhonnosti.
Ing. Radovan Burkovič, prezident APA
O Asociaci pracovních agentur (APA)
APA je nejstarší profesní sdružení agentur práce, založené již v roce 2001. V roce 2011 obnovila po tříleté
odmlce svou činnost. Aktivně se podílí na tvorbě legislativy i ustálených zvyklostí při poskytování služeb
zprostředkování, zapůjčování zaměstnanců a poradenství na trhu práce v České Republice.
Sdružuje převážně malé a střední české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich
současně pracují. Jejich zájmy zastupuje a chrání. Kromě stávajících členů pravidelně informuje všechny
agentury práce s platným povolením o svých krocích. Mnohé z nich jsou v tomto okamžiku kandidáty
na členství v APA.
Členové APA poskytují svým zákazníkům kvalitní služby na trhu práce a dodržují Etický kodex APA.
Více informací naleznete na www.apa.cz
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