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Asociace pracovních agentur m ěla v kauze Rohlik.cz pravdu – Cé je správn ě 
  

Od čtvrtka 9.3.2017 byla Asociace pracovních agentur (APA), jako nezpochybnitelná autorita na poli 
agenturního zaměstnávání již od roku 2001, bombardována dotazy ke kauze 85 nelegálních cizinc ů, 
pracujících ve skladu firmy Rohlik.cz.  Policie je k dnešku postupn ě vyhostila.  
 

V prohlášení z 12.3.2017 APA nastínila 3 možné scénáře důvodu policejního zásahu: 
a) Ukrajince do časně přidělila  v režimu legálního agenturního zaměstnávání polská agentura práce s 

platným polským povolením k agenturnímu zaměstnávání. Což může být nakonec legální.  
b) Ukrajince do časně přidělila  v režimu agenturního zaměstnávání česká agentura práce s platným 
českým povolením.  Jde o nelegální postup,  §66 Zákona o zaměstnanosti to už 5 let zakazuje. 

c) Ukrajince dovezla  polská pseudoagentura bez polského povolení k agent urnímu zam ěstnávání .  
 

Po pond ělním ve řejném p řiznání spolumajitele Rohlík.cz, pana Čupra, v televizi DVTV v rozhovoru 
s redaktorkou Drtinovou, bylo jasno. APA m ěla pravdu a Cé je správn ě - nešlo o agenturu práce 
ani o agenturní zam ěstnance! Rohlík.cz se dopustil zastřeného agenturního zaměstnávání. Místo 
Dohody o dočasném přidělení s legální agenturou práce uzavřel Smlouvu o dílo s polskou 
pseudoagenturou bez licence. Navrch místo Poláků pracovali v jeho skladech Ukrajinci s polskými 
pracovními vízy. To je dle Zákona o zaměstnanosti, i dlouhodobého postoje Státního úřadu inspekce 
práce, nelegální zprostředkování zaměstnání. Především proto byli Ukrajinci zadrženi a vyhoštěni. Polská 
firma dodala Rohlíku.cz jen pracovní sílu (skladníky), nikoli službu. Objednávky od zákazníků jsou pro 
Rohlik.cz, zboží patří Rohlik.cz, sklad a technika ve skladu je v majetku Rohlik.cz. Ukrajinští skladníci 
připravili zásilky dle objednávek a pokynů od Rohlik.cz, rozvoz připravených zásilek provedl Rohlik.cz.   
 

Jde op ět o další negativní mediální kauzu, která se trefuj e do pracovních agentur, s agenturním 
zaměstnáváním však nemá v ůbec nic spole čného.  Veškeré mediálně probírané kauzy o zlých 
agenturách se nikdy legálních agentur práce netýkaly. Vždy šlo o pseudoagentury, zastřené agenturní 
zaměstnávání, organizovaný švarcsystém, práci načerno bez dokladů a další zločiny. Přesto jsou legální 
pracovní agentury rok co rok šikanovány novými regulacemi, kdežto pseudoagentury poslance nezajímají. 
 

APA od po čátku pro média vše komentovala, aby se ve složité k auze zorientovaly.  Přispěla obsáhlé 
analýze iDnes.cz, Echo24, ČTK i Aktualne.cz. Prezident APA vystoupil postupně v Českém rozhlasu 
Radiožurnál, zprávách České televize, Českém rozhlasu Plus, Rádiu Svobodná Evropa a v úterní večerní 
relaci k agenturnímu zaměstnávání na ČT24 pořadu 90 minut. 
 

V posledně jmenovaném pořadu, i v poledním Rozstřelu na iDnes.cz, podpořila stanoviska APA 
k šikanózní novele zákona o zaměstnanosti i prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb, 
sdružující převážně velké nadnárodní agentury práce, Mgr. Jaroslava Rezlerová. Novela na těchto 
kauzách nelegálních pseudoagentur nezmění vůbec nic. Jde ruku v ruce se zaběhnutou legislativní praxí 
v ČR, legální agentury práce dále šikanovat, pseudoagentu rám tím otev řít vyklizený trh.  
 

Novela, tisk č.911, je nyní v poslanecké sněmovně před 3.čtením. Obsahuje poslanecký návrh na zrušení 
nově zaváděných půlmilionových kaucí pro legální agentury práce i nového §307b ZP, který omezuje 
agenturním zaměstnancům volbu zaměstnavatele. Bude-li novela p řijata v p ůvodním zn ění od MPSV, 
posílí se role pseudagentur a ke kauzám typu Rohlik .cz bude docházet dále, ve stále v ětší mí ře. 
 

Ing. Radovan Burkovič, prezident APA 
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