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Tisková zpráva, 28. 3. 2011 
 
Asociace pracovních agentur 
 

 
Ministerstvo práce nutí pod pohr ůžkou v ězení agentury 

práce k uzavírání polovi čatých pojistek.  
 

Asociace pracovních agentur (APA) opakovaně upozorňuje na novelu Zákona o zaměstnanosti č.435/2004 
Sb., která zavedla v § 58a povinnost všem společnostem s povolením MPSV na přidělování dočasných 
zaměstnanců (agenturám práce), zajistit si pojištění proti úpadku klienta a proti svému úpadku.  
 
MPSV tvrdí, že na trhu je dostate čný po čet pojiš ťoven s produkty, které odpovídají lite ře §58a 
Zákona o zam ěstnanosti a na jeho pln ění proto trvá. Tím současně říká, že agentury práce s povolením 
vydaným po 1.1.2011 a dvouměsíční lhůtou k prokázání pojistky už podnikají nelegálně. Pojiš ťovny 
samotné i APA jsou opa čného názoru,  jak opakovaně veřejně deklarovaly. Existují pouze pojistné 
produkty zčásti naplňující nesmyslné znění §58a z pera úředníků MPSV, žádný mu však plně nevyhovuje.  
 
Podle n ěkolika právních analýz,  zadaných jak APA, tak jednotlivými agenturami práce, se hlediska 
Zákona o zaměstnanosti (ZoZ) opravdu nelze pojistit,  když žádný nabízený produkt na trhu nepokrývá 
plně §58a ZoZ, tedy pojištění neexistuje. Protiprávní, avšak stále platné, je i přechodné ustanovení ZoZ. 
Počítá s okamžitým zrušením povolení k podnikání agentu ře práce ze zákona (ex lege) k 1.4.2011. 
  
Problém p ři ex lege zrušení povolení pro agentury práce je vš ak Trestní zákoník.  Jakmile bude 
agentura práce dále podnikat s ex lege zaniklým povolením, dopouští se trestného činu nelegálního 
podnikání dle §251 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Sazba je podle rozsahu 6 měsíců až 8 let 
odnětí svobody, peněžitý trest a zákaz podnikání. Dále se dopouští správního p řestupku nelegálního 
zaměstnávání  s pokutou až 2 miliony korun. V případě, že v ČR zaměstnává cizince, ještě v soub ěhu 
s trestným činem neoprávn ěného zam ěstnávání cizinc ů §342. Sazba je podle rozsahu 6 měsíců až 5 
let odnětí svobody, propadnutí majetku a zákaz podnikání. 
  
Právníci doporu čují uzav řít jakýkoliv z momentáln ě nabízených pojistných polo produkt ů, aby se 
majitelé a manaže ři agentur práce vyhnuli v ězení a pojistku na MPSV do 31.3.2011 odeslat. Tak bude 
sice agentura práce i nadále vydána na milost a nemilost momentálnímu výkladu splnění §58a ze strany 
úředníků MPSV, ale její představitelé neskončí za mřížemi. 
 
APA nadále zastává stanovisko, že MPSV a zákonem vyžadovaný §58a je nesplnitelný, jelikož žádná 
z oslovených pojišťoven na trhu v ČR takový produkt nemá. Zákon o zaměstnanosti ohledně povinného 
pojištění agentur práce zakládá povinnost, kterou nemůže povinný subjekt (agentura práce) bez 
součinnosti třetí strany (pojišťovny) splnit. Přičemž třetí straně (pojišťovně) není zákonem uloženo 
součinnost poskytnout. Pak podle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod nelze plnění podle 
takového ustanovení zákona po povinném subjektu vyžadovat. Tím je zmíněný paragraf neúčinný. 
 

Ing. Radovan Burkovič, prezident APA 
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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  


