
---- Original Message -----  
From: Jaromir.Drabek@mpsv.cz  
To: prezident@apa.cz  
Sent: Thursday, March 24, 2011 7:14 PM 
Subject: FW: reakce pana ministra - pojištění (2) 
 
Vážený pane prezidente,  

 
v příloze Vám posílám odpověď pana ministra Drábka na Váš email, který jste zaslal všem 
poslancům a týká se problematiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Tuto odpověď též 
zasílám všem poslancům pro informaci.  
 
S pozdravem 
 
Helena Borkovcová 
sekretariát ministra 
 
Ministerstvo práce a sociálních v ěcí 
Na Poříčním právu 1 
128 01  Praha 2 
 
tel.: 221 922 542 
 
 
Vážený pane prezidente, 
 
reaguji na Vaše prohlášení z 22. 3. 2011 týkající se povinného pojištění agentur 

práce, které jste elektronicky rozeslal poslankyním a poslancům Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 

 
Samotný návrh na zavedení pojištění agentur práce vzešel z iniciativy zástupců 

agentur práce a byl opakovaně diskutován v rámci pracovní skupiny pro agenturní 

zaměstnávání při RHSD. Návrh je zpracován i v souladu s programovým 

prohlášením vlády, která se zavázala zpřísnit podmínky v oblasti agenturního 

zaměstnávání. V rámci legislativního procesu byl tento návrh opakovaně v 

připomínkovém řízení, přičemž k němu nebyly zaslány žádné připomínky. Přínosem 

má být lepší ochrana zaměstnanců, které agentury nabízí na trhu práce nikoli jejich 

likvidace. 

 

Vzhledem k výše uvedenému nemohu tak souhlasit s tím, že návrh je v rozporu 

s legislativou ať již naší či evropskou. 

 

Nemohu také souhlasit s tvrzením, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen 

„MPSV“) požaduje, aby agentury práce se pojistily dvakrát, neboť nelze směšovat 

nároky zaměstnanců na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu 

jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti, tak jak jsou upraveny 



zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s právem na pojistné plnění, které nastane při vzniku pojistné události na základě 

uzavřené pojistné smlouvy agentuře práce vůči pojišťovně.   

 

Mzdové nároky zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele uplatňuje 

sám zaměstnanec, a to žádostí u příslušného úřadu práce. Vztahy účastníků 

pojištění na základě uzavřené pojistné smlouvy jsou vztahy soukromoprávního 

charakteru, které vznikají uzavřením pojistné smlouvy mezi pojistitelem, kterým je 

právnická osoba oprávněná provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona 

a pojistníkem, kterým je v daném případě agentura práce.    

 

Současně nelze souhlasit ani s tvrzením, že v tuto chvíli žádná pojišťovna nenabízí 

pojistný produkt nebo jejich produkty jsou pouze „polovičaté“. 

 

Problematika pojištění agentur práce byla v posledních měsících intenzivně 

projednávána nejen s Asociací poskytovatelů personálních služeb, Českou asociací 

pojišťoven, ale i s konkrétními zástupci pojišťoven a agentur práce. Na základě 

těchto jednání byl některými pojišťovnami zpracován produkt, jehož podmínky jsou 

v souladu s požadovanou legislativou i stanoviskem MPSV k této problematice. 

 

Dle mých informací již v počátku měsíce března oslovovaly některé pojišťovny 

agentury práce v souvislosti s pojištěním proti jejich úpadku. V současné době je 

možno pojištění sjednat minimálně u dvou pojišťoven a to Slavia pojišťovna a.s., 

Revoluční 1, Praha 1 (blíže viz http://www.slavia-pojistovna.cz/pojisteni-proti-upadku-

personalnich-agentur) a UNIQUA pojišťovna, Evropská 136, Praha 6 

(http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/img/TZ%20r1103%20%20Agentura%20prace_tc

m31-362558.pdf) . 

 

Vzhledem k tomu, že jste se se svým podnětem obrátil i na ostatní poslankyně a 

poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, posílám jim svoji odpověď Vám na 

vědomí.  

 

S pozdravem  

 

Jaromír Drábek 


