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K výročí 5 let ukrajinských otrokářů v Brně dárek od MPSV: nová likvidační 
pravidla pro legální agentury práce (tisková zpráva APA 11.04.2017) 

V Poslanecké sněmovně leží před 3.čtením vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti, sněmovní tisk 

č.911. Svým obsahem má podle ministryně práce Marksové vyčistit trh pracovních agentur 

a snížit jejich počet. To se mu bezpochyby povede, ale jen mezi legálními agenturami práce 

s platným povolením. Zvláště ty malé a střední zaniknou, protože návrh MPSV doladilo s odboráři 

a zástupci nadnárodních agenturních kolosů. Pro velké agentury práce s miliardovými obraty, i malé 

rodinné firmy s milionovými obraty, mají platit stejná pravidla. Jenže pokud je například chystaná 

půlmilionová kauce pro nadnárodní kolos doslova plivnutím do moře, pro malou agenturu práce to může 

být obratový kapitál nebo součet zisku v několika po sobě jdoucích letech. A to je setsakra rozdíl. Něco 

jako srovnávat hypermarket se sobotním stánkařem na tržišti a chtít po něm totéž. 

Nadnárodní kolosy se určitě těší, jaký krásný trh se jim uvolní a kolik na tom vydělají. Otázka však zní: 

Kde byli dodneška? Proč nemají pobočky v každém okresním městě? Proč se nevěnují malým 

zakázkám v řádech desetitisíců korun a jednotek osob? Protože tohle všechno malí a střední dělají, 

to bude ta díra na trhu práce, která po nich zůstane. A kdo ji opravdu zacelí? Mafie, otrokáři, 

obchodníci s lidmi a nelegálové. Dělají to tak už léta, odhady mluví o čtvrt milionu osob v šedé 

a černé zóně. Zneužívají místní lidi, cizince, doslova z nich dřou kůži. Dělají si legraci ze všech pravidel.  

Schválení sněmovního tisku č.911 uvolní malé místo pro nadnárodní agenturní kolosy a zvedne 

stavidla pro otrokářské mafie. Jak mafiáni v ČR fungují, popsal nedávno v deníku Právo redaktor Petr 

Kozelka na pětiletém příběhu Ukrajinky Jany T. z Brna (Právo, Novinky.cz, Ekonomika, 19.3.2017, 19:55 

https://www.novinky.cz/ekonomika/432547-bez-agentury-nas-nikdo-nezamestna-stezuje-si-ukrajinka.html). 

Hloupí novináři a část politiků tyto praktiky stále dokola přisuzují legálním agenturám práce. 

 

Bez agentury nás nikdo nezaměstná, stěžuje si Ukrajinka 

Jako levná pracovní síla jsou Ukrajinci v tuzemsku často využíváni na práci, o kterou 

nikdo jiný nemá zájem. Z jejich práce ale mnohdy tyjí jen pracovní agentury, 

v jejichž kapsách končí část peněz, které firmy za práci cizinců platí. 

Komentář APA: „Lež jako Brno. Zákon o zaměstnanosti roku 2012 v §66 legálním 
agenturám práce zakázal zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU, kteří potřebují pracovní 
povolení. Tedy i Ukrajince. Navíc Nařízení vlády z března 2009 už před 8 lety zakázalo 
zaměstnávat cizince ze zemí mimo EU pro vyjmenované jednoduché dělnické profese. 
V roce 2012 se zákaz v §66 jen rozšířil.  

Cizince ze zemí mimo EU dováží do ČR mafie, otrokáři a pseudoagentury, tedy zločinci. 
Tisk č.911 nic z toho neřeší.“ 

Jde přitom o začarovaný kruh – zaměstnavatelé často nechtějí dávat cizincům práci přímo, 

a těm tak nezbývá než se uchýlit pod křídla agentury, i když vědí, že stejnou práci by 

dokázali odvést laciněji bez prostředníka. Jenže sami práci neseženou. 



Komentář APA: „Zase lež jako Brno. Podle Zákona o zaměstnanosti a Zákona o pobytu 
cizinců by český zaměstnavatel musel projít složitou, několikaměsíční kalvárií, aby v ČR 
legálně zaměstnal Ukrajince. Proč asi Svaz průmyslu a Hospodářská komora rozjely 
projekt Ukrajina? Protože zaměstnavatelé by chtěli dávat práci přímo, jenže díky 
obstrukcím státu, MZv, velvyslanectví a cizinecké policie, je to nesmírně komplikované.  

A to ještě nehovoříme o tom, že Ukrajinec se bez úplatků mafii fyzicky nedostane ani 
na české velvyslanectví k podání žádosti o pracovní vízum. Tisk č.911 nic z toho neřeší. 

Právu takovou praxi popsala Ukrajinka Jana T., která se živí jako uklízečka v jednom 

z obchodů v brněnském nákupním centru. Pracuje sedm dní v týdnu, 240 hodin měsíčně, 

dva roky už neměla dovolenou. 

Komentář APA: Popisovaná situace je několikeré porušení Zákoníku práce v praxi. Např. 
bezpečnosti práce, maximální pracovní doby, maximálních přesčasů, odpočinku mezi 
směnami, čerpaní dovolené na zotavenou a mnoha dalších ustanovení. Pracovní doba je 
v ČR při 21 pracovních dnech v měsíci jen 168 hodin, ne 240. Odpočinek mezi směnami 
je minimálně 8 hodin, po 6 směnách minimálně 35 hodin. Maximální počet přesčasových 
hodin týdně je 8, ročně 150. Dovolená je minimálně 4 týdny, zaměstnavatel ji musí 
umožnit čerpat v daném roce, alespoň jedna část by měla zahrnovat 2 týdny v celku. 
Porušení postihuje tvrdě Státní úřad inspekce práce.  

Tisk č.911 nic z toho nevyřeší. 

„Mám živnostenský list, ale pracuji pod agenturou. Samotnou by mě totiž nikdo 

nezaměstnal. Uklízím na tom místě už pět let, a když jsem se ptala ředitele pobočky, proč 

raději neplatí rovnou mě a vše se dělá přes agenturu, tak řekl, že to prostě nejde,“ řekla. 

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. z Brna tedy vůbec není agenturní zaměstnankyně. Má 
živnostenský list, což je oblíbená metoda mafií (kromě členů družstva nebo společníků 
s.r.o.) jak dostat občany ze zemí mimo EU do ČR. Stanou se podnikateli, OSVČ.  

Paní uklízí na 1 místě už 5 let přes jakousi úklidovou firmu, žádnou legální agenturu 
práce. Úklidová firma ji ale nezaměstnává, naopak jde o klasický, všem v ČR dobře 
známý švarcsystém. Postihuje ho tvrdě Státní úřad inspekce práce. Zde se zřejmě jedná 
o dokonale organizovaný švarcsystém. Úklidová firma nemá žádné zaměstnance, jen 
„zprostředkovává smlouvy o dílo“ osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ, tedy 
živnostníkům).  

Ředitel pobočky obchodu dobře ví, že je to nelegální. Bývá v tomto řetězci obvyklé, že 
z peněz, které za úklid ředitelova pobočka platí, bere ředitel taky něco bokem, aby 
zakázka dále trvala. Nebo centrála. Mafie si to umí pojistit na všech stranách. Konkurenci 
nepřipouští. Tisk č.911 nic z toho nevyřeší. 

Ve své domovině pracovala jako knihovnice v univerzitní knihovně a jako účetní, ale poté, 

co půl roku nedostala výplatu, se rozhodla hledat štěstí v Česku. Posledních pět let uklízí 

prodejnu s elektronikou v jednom z nákupních center. Každý den vyluxuje 2000 

čtverečních metrů, uklidí šatny, sklad, záchody a další hodiny utírá prach z regálů 

a vystavené elektroniky. Kvůli klimatizaci a velkému pohybu osob je boj s prachem 

vpravdě sisyfovským úkolem. 

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. 5 let uklízí prodejnu s elektronikou v jednom 
z brněnských nákupních center! Tedy ne někde schovaná v areálu továrny, na poli nebo 
ve skladu. Rovnou lidem na očích. Co dělá brněnský Státní úřad inspekce práce? Jak to, 



že po zveřejnění neprovedla brněnská cizinecká policie razii ve všech nákupních 
centrech s prodejnami s elektronikou? Ukrajinka vyluxuje 2000 čtverečních metrů, uklidí 
šatny, sklad, záchody a další hodiny utírá prach z regálů a vystavené elektroniky.  

Nač máme zákony, polici a inspekci práce? Co dělají, proč nezasahují? Jak to může tak 
dlouho procházet? Neschopnost nebo mafiánská korupce? Tisk č.911 nic z toho neřeší. 

Je to prý jako mafie 

O pracovních agenturách žena bez obalu hovoří jako o mafiích. „Je to obyčejná pyramida. 

Ti nahoře inkasují peníze a my dole pracujeme za směšnou mzdu. Co přitom tyhle 

agentury dělají? Jednou za měsíc se tu někdo objeví, přiveze toaletní papír a čisticí 

prostředky. Když jedna agentura skončí a vystřídá ji jiná, nic se vlastně nezmění, dole 

pracují pořád ti stejní lidé,“ prohlásila. 

Komentář APA: Ukrajinka Jana T. i redaktor Petr Kozelka jsou vedle, jak ta jedle. U žádné 
pracovní agentury paní nepracuje. Paní dělá pro mafii. Žádná pracovní agentura 
neinkasuje velké peníze a ti dole jen pracují za směšnou mzdu. Podle Zákoníku práce 
§308 odst.1 písm.f už od roku 2004 musí každá Dohoda agentury práce s uživatelem o 
dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, obsahovat také informace o 
pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který 
vykonává, nebo by vykonával, stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, 
s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe ( „srovnatelný zaměstnanec“).  

V následujícím §309 odst. 5 říká, že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, 
aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než 
jsou nebo by byly, podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu 
práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance 
horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, 
popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; 
dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, 
která mu takto vznikla.  

Žádná pracovní agentura taky nedodává úklidové práce včetně toaletního papíru 
a čisticích prostředků. To dělají právě jen mafie, otrokáři a pseudoagentury, které pracují 
na Smlouvu o dílo (tzv. zastřené agenturní zaměstnávání) nebo organizují OSVČ 
(švarcsystém). Legální agentury práce dodávají jen zaměstnance. Vše ostatní je věcí 
objednávající firmy-uživatele. §309 odst.1 Zákoníku práce říká, že po dobu dočasného 
přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci 
agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu 
účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, uživatel. 

Opět porušení všeho, co už máme dávno v zákonech. Tisk č.911 nic z toho nevyřeší. 

„Bohužel skoro každý z mých známých má stejnou zkušenost, práci jim samotným nikdo 

nechce dát, a navíc občas ještě nedostanou zaplaceno. Ale zatnou zuby a pracují dál, stejně 

jako já. Mám doma sice dospělého syna, ale musím ho podporovat, je totiž 

handicapovaný. Dřeme tu jako otroci, ale někteří Češi se na nás stejně dívají jako na 

podlidi. Zákony tu nefungují pro všechny stejně, ale vracet se domů? Tam je to ještě 

horší,“ přiznala. 



Komentář APA: Ukrajinka Jana T. říká, a zkušenosti APA to potvrzují, že jde o obrovský 
černý trh nelegální práce v ČR. Včetně vydírání a úplatků. Kdyby byla zaměstnankyní 
a nedostala vyplacenou mzdu, obrátila by se zajisté na SÚIP a Úřad práce, který by ji 
pomohl. Pokud je OSVČ a není ji uhrazena faktura, pak se má obrátit na soud, aby vydal 
platební rozkaz vůči dlužníkovi. Ale je téměř jisté, že ze strachu před mafiány to neudělá.  

Zákony fungují pro všechny stejně a máme je už dávno. Jen stát je není schopen vůči 
zločincům vymáhat. Pohodlnější je šikanovat legální agentury práce novými paragrafy. 
Tisk č.911 nic z toho neřeší. 

Zaplatit agentuře a o nic víc se nestarat je podle jednoho z manažerů, který s Právem pod 

zárukou anonymity promluvil, jednodušší. „Zvlášť když je třeba víc provozů, tak by bylo 

náročné s každým zvlášť se domlouvat. Když někdo z těch lidí vypadne, agentura tam 

pošle jiného. Nemusíme se starat, jak to mají s vízem nebo pracovním povolením, to ať si 

hlídá sama agentura. Navíc jednotlivé pobočky si často ani nemohou určovat, koho 

vezmou, jde to přes centrálu,“ konstatoval. 

Petr Kozelka, Právo https://www.novinky.cz/ekonomika/432547-bez-agentury-nas-nikdo-nezamestna-stezuje-si-ukrajinka.html 

Komentář APA: Manažer firmy, která s mafiány spolupracuje v tom má zjevně jasno. 
Je pro něj jednodušší zaplatit mafii, než dodržovat Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti 
a ještě práci sám organizovat. Navíc je de facto beztrestný. Protože by mu policie musela 
prokázat, že o celé věci jako podvodu předem věděl nebo z ní finančně profitoval.  

Ze slov manažera prodejny je taky jasné, že mafie má svoje ovečky někde schované 
a posílá mu je dle potřeby. Žádné rozpisy směn, pracovní doba atp. Zajímavé je, 
že manažer také nazývá mafii agenturou. Zjevně nerozlišuje mezi legálním a nelegálním 
trhem práce, připadá mu to normální, agentury práce podle něj fungují přesně takto. A co 
je úplně nejhorší, že tohle všechno má manažer dokonce nařízeno z centrály!  

NE! TO NEJSOU AGENTURY PRÁCE. TAKTO FUNGUJÍ JEN MAFIE, 
OTROKÁŘI, NELEGÁLOVÉ, OBCHODNÍCI S LIDMI. 

TISK Č.911 NIC Z TOHO NEŘEŠÍ.  

JE TO JEN SKVĚLÝ VLÁDNÍ DÁREK NADNÁRODNÍM AGENTURNÍM 
KOLOSŮM A MAFIÁNŮM. 

 

Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur ČR  
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