Tisková zpráva 3.6.2015
Praha, 3.6.2015. Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) považuje návrh na další regulaci pracovních agentur za špatný a současně
vyzývá, aby stát začal neprodleně postihovat zastřené agenturní zaměstnávání
přes tzv. pseudoagentury, které jsou největším problémem oboru. Tento stav
poškozuje zejména malé a střední agentury práce vlastněné českými majiteli.

AMSP ČR k regulaci pracovních agentur:
Místo nových omezení, důsledně trvejme na plnění
nynějších povinností
AMSP ČR zásadně nesouhlasí s návrhem další regulace agentur práce. Považuje to za zcela
chybný krok, který pouze nahrává černému trhu. Návrh nové regulace přináší 12 tezí
legislativních změn, které regulují již tak přeregulované agenturní zaměstnávání,
Nesouhlas vyjadřujeme k těmto změnám:
1.
2.
3.
4.
5.

Kauce 500 tis. Kč, kterou musí každá agentura složit, pokud chce podnikat
Zvýšení poplatku za povolení k agenturnímu zaměstnávání
Odpovědný zástupce musí být zaměstnancem agentury na pracovní smlouvu
Zákaz řetězení pracovních smluv u agenturních zaměstnanců
Kvóty pro odběratele agenturních zaměstnanců na jejich počet

Rozsah agenturního zaměstnávání v ČR je 0,7% z celkového počtu zaměstnanců, což je
výrazně menší podíl než v poměrně silně regulované EU, kde se pohybuje v průměru 1,7%.
Sama Evropská komise deklaruje, že agenturní zaměstnávání je přínosným a pevným prvkem
trhu práce. Agentury práce v ČR ročně zaměstnají čtvrt milionu lidí, přičemž velkou skupinou
agenturních zaměstnanců jsou nejen studenti, maminky na rodičovské dovolené, osoby 50+,
ale i těžko umístitelní lidé, kteří jsou po výkonu trestu, problémech s návykovými látkami, mají
exekuce na mzdy a u běžných zaměstnavatelů práci nenajdou. Agentury práce přitom
podléhají každé tři roky pravidelné kontrole GŘ ÚP při žádosti o obnovu povolení a jsou
v každoročním pravidelném plánu kontrol inspektorátů práce v celé ČR. Za roky 2013 a 2014
jich inspekce práce zkontrolovala 1.091, tj. 2/3 celkového počtu, pochybení našla jen u 85 z
nich.
Problém, který skutečně vzniká, jsou tzv. pseudoagentury, které jsou až o 50% levnější
než legální agentury práce. Zákon o zaměstnanosti totiž zakazuje při dočasném přidělování
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agenturním zaměstnancům uzavírat Dohody o provedení práce. Pseudoagentury je přesto
uzavírají, čímž má pseudagenturní zaměstnanec o 11% vyšší čistý výdělek. Agentura práce
nesmí s firmou uzavřít Smlouvu o dílo, pseudoagentury je standardně uzavírají. Díky
kombinaci DPP a Smlouvy o dílo ušetří firma objednáním pseudoagentury 34% na odvodech
z mezd, o 11% sníží hrubé mzdy, neplatí dovolenou ani nemocenskou. Tím v součtu ušetří až
50% mzdových nákladů.
Tolik diskutovaný počet agentur práce v ČR může MV ČR a MPSV ČR ihned snížit až o
1/3, pokud nebude nadále vydávat povolení agenturám práce, neplnícím povinnosti ve
Sbírce listin Obchodního rejstříku. Projekt Transparentní agentura práce, který dělala od
září 2014 do dubna 2015 Asociace pracovních agentur podle veřejných rejstříků, vedených
MPSV ČR a MSp ČR, odhalil 525 agentur práce, které své povinnosti dlouhodobě neplní.
Přesto je každé tři roky při obnově povolení považuje MV ČR za spolehlivé a prověřené a
MPSV jim vydává další povolení k činnosti. Počet agentur práce, které jsou povinny
každoročně podávat hlášení o své činnosti, je v průměru 2.299. Povinnost neplní v průměru
824 z nich.
Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: Začínáme podléhat lehké hysterii, v rámci
které vidíme v agenturním zaměstnávání největšího nepřítele trhu práce. Přitom se jedná
všude v Evropě o flexibilní nástroj pracovního trhu. Využívají ho jak firmy, které potřebují
rychle měnit počty zaměstnanců podle zakázek, tak zaměstnanci, kterým tento způsob
výdělku vyhovuje. Redukce podpory agenturního zaměstnávání a zvýšení regulací pouze
posílí nelegální zaměstnávání, včetně tolik diskutovaného švarcsystému. Místo toho, abychom
posílili kontroly vůči pseudoagenturám, které celý systém zneužívají, tak zkomplikujeme
situaci těm poctivým.“

Ing. Radovan Burkovič, člen Výboru a prezident Asociace pracovních agentur (APA), která je
rovněž členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR uvádí: “Členové a
zástupci Asociace pracovních agentur jsou hluboce frustrováni zbytečným, 2,5 roku trvajícím
jednáním Pracovní skupiny k agenturnímu zaměstnávání RHSD na MPSV (tripartita). Jako by
vůbec neexistovalo, jako bychom nejednali 2,5 roku se zástupci MPSV, Generálním
ředitelstvím Úřadu práce, MV ČR, odboráři a Svazem průmyslu a dopravy ČR o omezení
nelegálního trhu práce. MPSV navržené regulace a finanční kauce pro poctivé agentury práce
totálně ignorují problém s nelegály a pseudoagenturami. Proti nim necílí žádné z nich.
Natožpak proti firmám, které si pseudoagentury objednávají a tím podporují obchodníky s
lidmi. Členové APA volají po demisi odpovědných osob MPSV. Není přece dále možné, aby
MPSV 10 let pravidelně opakovaným omezováním legálních agentur práce otevřeně
podporovalo kriminální živly. Ptáme se – jde o nekompetenci MPSV, záměr zlikvidovat legální
trh práce nebo přímo korupci?
Tisková zpráva AMSP ČR, 3.6.2015
Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické
platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001.
Zastupuje zájmy cca 260 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních
NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou
stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. Hlavními oblastmi zájmu jsou jak tradiční tak trendové
obory. Aktuálními tématy jsou rodinné podnikání - viz projekt RODINNÁ FIRMA, začínající podnikatelé - viz
projektu SVOU CESTOU-young business, projekt na podporu řemesel FANDÍME ŘEMESLU!, projekt na
podporu žen v podnikání PODNIKAVÁ ŽENA a projekt pro přípravu na elektronickou evidenci tržeb pro gastro,
maloobchod a drobné podnikání MALÝ OBCHOD. Asociace spolupracuje s vládou, jednotlivými ministerstvy a v
uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem k připravované legislativě,
členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev vč. hodnotitelských komisí. Pro
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své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené cíleně na
segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích,
seminářích, konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto
segmentu vůči vládě, parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních nabídek a
benefitů partnerů AMSP ČR, Asociace vyhlašuje také vlastní Grantový program pro členy AMSP ČR. S cílem
zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným
hodnotitelem řady podnikatelských soutěží. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní
podnikání. www.amsp.cz

Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací
sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Členové APA
jsou geograficky rozprostřeni po celém území ČR. Každoročně obslouží 40.000 uchazečů o práci, zaměstnají
20.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance a zprostředkují 3.000 osobám zaměstnání přímo u
firmy. Denně zaměstnávají téměř 4.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8
hodinovou pracovní dobou). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání,
přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA. APA se obrací spíše na menší a střední české,
moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. Jejich zájmy APA zastupuje a
chrání. Je velký okruh problémů, které ničí agentury práce a dávají prostor pseudoagenturám a černému trhu
práce. APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o
zaměstnanosti či Zákoníku práce. APA je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
Hospodářské komory ČR, Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených, Asociace pro rozvoj kolektivního
vyjednávání a pracovních vztahů, aktivně se podílí na projektech Národní soustavy vzdělávání a Národní
soustavy kvalifikací. Vlastním projektem Transparentní agentura práce nahrazuje nečinnost státních orgánů
v boji s nelegálním trhem práce. Více na www.apa.cz

Konec TZ
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