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Tisková zpráva, 23. 3. 2011
Asociace pracovních agentur

Stanovisko Asociace pracovních agentur (APA)
k dnešnímu vyjádření MPSV k pojištění agentur práce
Asociace pracovních agentur (APA) obdržela Tiskovou zprávu MPSV ČR z 23.3.2011 „MPSV upozorňuje
na povinnost zákonného pojištění agentur práce“.
V ní MPSV odkazuje 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 dostatečný počet pojišťoven s produkty, které odpovídají liteře §58a
Zákona o zaměstnanosti a na jeho plnění proto trvá. Tím současně říká, že agentury práce s povolením
vydaným po 1.1.2011 a dvouměsíční lhůtou k prokázání pojistky podnikají nelegálně.
Pojišťovny samotné i APA jsou opačného názoru. Jak opakovaně veřejně deklarovaly. Existují pouze
pojistné produkty zčásti naplňující nesmyslné znění §58a z pera úředníků MPSV, žádný mu však plně
nevyhovuje.
Pouze tři pojišťovny se pokoušely takový produkt nabídnout, avšak žádný nesplňoval parametry zákona
a nenaplnil jeho literu. Což ostatně samy naposledy včera potvrdily médiím jménem svým, i zastřešující
České asociace pojišťoven (http://www.novinky.cz/finance/228522-pracovni-agentury-musi-mit-pojisteni-protiupadku-nemaji-si-je-ale-kde-sjednat.html).
APA nadále zastává stanovisko, že k dnešnímu dni na trhu neexistuje žádná pojišťovna, která by
dokázala uzavřít pojištění přesně ve znění výše uvedeného § 58a zák.č. 435/2004 Sb. Takto
definované znění zákona není možné naplnit.
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
APA zastává stanovisko, že buď se v této zemi budou dělat kvalitní zákony, které je možné dodržet,
nebo takové zákony dodržovat nelze. Už vůbec není možné, aby ministerstvo v právním státě
tiskovým prohlášením posvěcovalo nezákonnost.
Ing. Radovan Burkovič, prezident APA

Tel.: 596 914 178

GSM: 603 451 105

IČ 26535394

Fax: 596 911 856

Email: info@apa.cz

Web: www.apa.cz

Registrace: MV ČR 26.6.2001 č.j. VS/1-1/47407/01-R

ASOCIACE PRACOVNÍCH AGENTUR, o.s.
Studentská 1770/1
Založena 2001

700 32 Ostrava-Poruba

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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