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Text obecné
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V části novelizovaného Zákona o zaměstnanosti vláda navrhuje zcela s úspornými opatřeními MPSV ČR nesouvisejí pojištění agentur práce pro
případ úpadku jejich uživatele, nemající žádný dopad na státní rozpočty (§58a), dále zcela nesouvisející zvýšení počtu údajů ročního statistického
hlášení agentur práce na MPSV ČR (§59 odst.2 písm.c), rozšíření pravomocí MV ČR při špiclování odborných zástupců agentur práce z MV ČR na i
na policii, zpravodajské služby nebo jiné orgány státní správy (§§60 a a 60b) a v neposlední řadě možnost zákazu podnikání ke dni určenému
MPSV ČR jen na základě závazného stanoviska MV ČR v průběhu platnosti již vydaného povolení ke zprostředkování nebo vágního ustanovení o
tom, že agentura práce jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto zákona (§63 odst. 2 a 5). Je doslova lidsky odporné předkládat takové věci s
tím, že uprostřed 106 stránkového návrhu a ve spěchu 4 dní k jejich pročtení snadno projdou bez povšimnutí všemi připomínkovými místy.
Neprojdou!

Odůvodnění
obecné
připomínky

Je naprosto nepřípustné, aby MPSV ČR takto pokoutně zavádělo zpřísnění povinností a zvýšení pravomocí MPSV ČR a MV ČR. Bez jakékoliv
odborné diskuse, dopadů RIA atd.. A vpašovalo tyto věci do novely související k jejímuž vyjádření poskytlo připomínkovým místům 4 prázdninové
dny, z nichž 2 jsou víkend. A ještě s požadavkem na platnost a účinnost za pouhé 4 měsíce k 1.1.2011. Víme již dnes, co přineslo povinné
pojištění cestovních kanceláří proti úpadku a jaké zmatky jsou s jeho aplikací dodnes spojeny. Víme již dnes, jak dlouho trvalo zavedení tohoto
institutu komerčním pojišťovnám a jaké zmatky provázely uzavírání smluv z donucení, kde cestovní kanceláře jsou ze zákona vydány na milost a
nemilost komerční pojišťovně. Dnes také víme, kolik cestovních kanceláří díky dalšímu finančnímu nákladu mezitím zkrachovalo, kolik pracovních
míst se tím ztratilo a kolik osobních tragédií to přineslo majitelům. Když pomineme nelogičnost návrhu pojištění, popírajícího stávající zákony ČR v
této oblasti, pak povinné pojištění do trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců by k dnešnímu dni jen
pro naši agenturu práce znamenalo pojistit se na více než 5 miliónů korun. A agentur práce eviduje MPSV skoro 2 tisíce. Hezký trh pro pojišťovny.
Navíc počet těchto zaměstnanců nám denně kolísá. Letos by tak byl od 1 do z míněných 5 milionů korun. Bude pojišťovna takto flexibilně
upravovat pojistné sazby? Dále například naše agentura práce zaměstnává většinou studenty, takže pro ně je práce pouze brigádou a stejně jako
uživatel ji mají možnost 24 hodin předem vypovědět. Tak proč pojištění? A proč pro případ krachu uživatele? Vždyť na to máme už dnes zákonů
dost. Agentura práce je přece zaměstnavatel jako každý jiný. Její zaměstnanci jsou pro případ krachu uživatele a následně i agentury práce
automaticky pojištěni ze svých mezd a odvodů zaměstnavatele-agentury práce. Agentura práce, pokud zkrachuje a nevyplatí mzdy díky tomu, že
zkrachoval její uživatel, automaticky pošle své zaměstnance na Úřady práce s nárokem na výplatu mezd, stejně jako tam půjdou zaměstnanci
zkrachovalého uživatele. Také si platili pojištění v nezaměstnanosti, také mají stejné nároky. V čem jsou zaměstnanci agentury práce jiní, když si
platili totéž? Proč má agentura práce pojišťovat podruhé totéž? Takovéto praktiky vpašovávání významných změn do zákonů naprosto jiného znění
a účelu bez předchozí diskuse a dopadů RIA důrazně odmítáme a budeme proti nim bojovat všemi dostupnými prostředky. Zároveň navrhujeme
ministrovi práce, aby úředníky zodpovědné za takovéto protizákonné kroky ihned propustil Tím nejlépe podpoří úsporná opatření MPSV ČR, jimiž
je tento návrh oficiálně zaštítěn. Je doslova lidsky odporné předkládat takové věci s tím, že uprostřed 106 stránkového návrhu a ve spěchu 4 dní k
jejich pročtení snadno projdou bez povšimnutí všemi připomínkovými místy. Neprojdou!
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