
  
----- Původní zpráva -----  
Od:  Radovan Burkovic  
Komu:  info@jobcentrum.cz  
Odesláno:  19. srpna 2010 18:27 
Předmět:  Ministrstvo práce nezklamalo, opet se snazí pokoutne a ve spechu znicit podnikání agentur práce 
vpasovanou novelou Zákona o zametsnanosti 
 
Dobrý den, 
  
dnes MPSV ČR rozeslalo do Meziresortního připomínkového řízení materiál z jednání vlády 
18.8.2010 č.200 Novela zákona v souvislosti s úspornými opat řeními MPSV . Pro vyjádření 
zainteresovaných stran stanovilo MIMOŘÁDNÝ TERMÍN do 23.8.2010 12.00 hod.. Tedy 5 dní, z 
nichž 2 jsou víkend.  
  
Pakliže si pročtete 106 stránek obsáhlého materiálu měnícího hned několik zákonů, naleznete 
mj. uprost řed na stranách 66-70 vpašované zm ěny týkající se agentur práce, avšak nijak 
nesouvisející s úspornými opat řeními MPSV.  
  
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, 
ale ničící rozpočty agentur práce, přestože jejich zaměstnanci již pojištěni jednou ze zákona jsou (§58a),  
- dále zcela nesouvisející zvýšení počtu údajů ročního statistického hlášení agentur práce na MPSV 
ČR (§59 odst.2 písm.c), za jejichž opakované nedodání odejme agentuře práce povolení 
- rozšíření pravomocí Ministerstva vnitra 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 agentuře práce 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), což může být jakýkoliv výmysl ze závěrů kontroly MPSV, Úřadu práce nebo 
Inspekce práce, proti němuž agentura práce podala žalobu k správnímu soudu.  
  
Je doslova lidsky odporné předkládat takové věci s tím, že uprostřed 106 stránkového návrhu a ve spěchu 
5 dní k jejich pročtení snadno projdou bez povšimnutí všemi připomínkovými místy. Neprojdou! Již jsme 
v této věci kontaktovali Hospodářskou komoru ČR a předali ji připomínky uvedené v příloze.  
  
Mj. materiál také opět fixuje pružnější ustanovení Zákona o zaměstnanosti, viz připomínka k povinnostem 
uchazečů v evidenci úřadu práce při nalezení zaměstnání. To, které předchozí levicová vláda po špatných 
tříletých zkušenost v roce 2006 zpružnila. 
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Člen Hospodářské komory ČR, držitel Etického kodexu HK ČR, držitel Kodexu nediskriminujícího 
podnikatele, držitel děkovného ocenění "Za aktivity mající celkový vliv na hospodářský, ekonomický a 
společenský rozvoj Moravskoslezského kraje", držitel ocenění Společnost přátelská rodině a Ethnic 
Friendly zaměstnavatel 
  
-------------------------------------------------------- 
Dodávky prací a brigády na Ostravsku od března 1990 - SLAVÍME 20 LET 
-------------------------------------------------------- 
  

200_Novela zákona v souvislosti s úspornými 
opatřeními MPSV; MIMO ŘÁDNÝ TERMÍN: 
23.8.2010 12.00 hod.  
Související soubory 

Materiál  

DOC | 871 kBuložit  
Příloha  

DOC | 900,5 kBuložit 

Návrh zákona obsahuje změny v právních předpisech upravujících nemocenské pojištění, pojistné na 
sociální zabezpečení, státní sociální podporu, zaměstnanost, sociální služby a v dalších souvisejících 
zákonech, jejichž cílem je úspora prostředků státního rozpočtu. 

1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské 
komory ČR, staňte se jím.  

2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ 
ČÁSTI.   

3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze 
přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulá ř. 


