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Svátek nelegální práce. 
Poslanci sebrali legálním agenturám práce p ůl miliardy, mafiáni tleskají. 

 (tisková zpráva APA 10.05.2017) 
 
Snaha ministerstva práce a ministerstva vnitra (ob ě ČSSD) schválit diskrimina ční novelu č.911 o agenturách 
práce vygradovala p ři třetím čtení v Poslanecké sn ěmovn ě špinavým trikem.  Místo, aby se hlasovalo o návrhu 
zrušit paragraf s půlmilionovou kaucí, navíc retroaktivní, plus zrušit zákaz zaměstnancům měnit agenturu práce, 
zařadil Sociální výbor nejprve hlasování o jeho malé úpravě. Pokud by byla malá úprava schválena, stal by se podle 
něj návrh na zrušení nehlasovatelným. Kupodivu, ironicky řečeno, malá úprava prošla. O zrušení nesmyslné kauce a 
zákazu pro zaměstnance změnit agenturu práce se tak vůbec nehlasovalo. Jak vidno, stranická disciplína a 
pletichaření při hlasování vítězí nad parlamentní demokracií i logikou. Nejprve přeci hlasujeme, zda paragraf ano či 
ne, a pokud ano, zda jej měnit či ne. Jenže Sociální výbor vede poslanec z ČSSD.  
 
Oba politici ČSSD, Michaela Marksová i Milan Chovanec, se p řitom v pr ůběhu schvalování neštítili v médiích 
pronášet na podporu novely jednu lež za druhou. Ve snaze zamaskovat fakt, že zákon p řipravilo MPSV 
v sou činnosti s odbory a nadnárodními agenturami práce s jediným cílem - výrazn ě zkomplikovat život 
malým a st ředním agenturám práce.  Ne zatnout tipec mafiánům a otrokářům, jak se tvrdí, ale jen legálním 
agenturám práce. Těžko ale zamaskovat něco, co MPSV uvede přímo písemně do důvodové zprávy k zákonu a 
ministryně Marksová se tím chlubí na tiskových konferencích i v rozhovorech pro média. Kdyby totéž dělal ministr 
obchodu, nepokrytě prosazoval nadnárodní obchodní řetězce na úkor malých prodejen, šel by od válu. Ministryni 
práce to kupodivu prochází. Lživá tvrzení, která po ní ochotně opakoval její stranický kolega, Asociace pracovních 
agentur vyvrátila již 07.04.2017 v Tiskové zprávě spolu s důkazními přílohami. 
 
Po případném schválení novely Senátem a podpisu preziden ta, budou zp ětně pro všechny legální agentury 
práce zavedeny p ůlmilionové kauce. Kdo nezaplatí, p řijde o povolení a kon čí. K tomu desetinásobn ě dražší 
poplatky za t říleté povolení (50 tisíc), povinné zam ěstnávání odpov ědného zástupce v řádu stovek tisíc ro čně 
a kriminalizace doposud b ěžného chování agenturních zam ěstnanc ů, přecházejících mezi agenturami práce 
v průběhu měsíce. Počet agentur práce se zcela jistě zredukuje. Odpadnou ti malí a střední, kteří každoroční 
zpřísňování a omezování už neustojí. Navíc firmy jim přestanou dávat zakázky. Kromě byrokracie jim totiž za nové 
přestupky v agenturním zaměstnávání, kterým nemají jak zabránit, budou hrozit milionové pokuty. Třeba když mladík 
z Brna, studující v Praze, půjde přes týden na brigádu do Kauflandu v Praze a pak totéž udělá o víkendu doma 
v Brně. Pokaždé přes jinou agenturu práce. Nejdříve pražskou, pak brněnskou. Pod záminkou zákazu řetězení 
agentur práce, chce novela v §307b zakázat a pokutovat 2 miliony Kč. Pro Kaufland i obě agentury práce.  Do zákona 
to navrhly velké nadnárodní agentury práce a netají se s tím. Kaufland přeci nemusí brát od dvou malých místních 
agentur práce, velcí mají pobočku v Praze i v Brně. Jen spoluprací s nimi se Kaufland nové pokutě vyhne. Tak se 
potírá konkurence. 
 
O kolik pen ěz připravili poslanci legální agentury práce? Novela by dopadla na všech 1.209 českých agentur 
práce, které mají povolení k dočasnému přidělování. Zbylých 800, které mají jen zprostředkování, zákon nepostihuje. 
Jednoduchým násobením máme výsledek, poslanci oberou legální agentury práce natrvalo o 6 04.500.000,- Kč. 
Více než půl miliardy!  Vskutku prapodivný boj s nelegální prací. Na mafiány a otrokáře nic z toho nedopadne. 
 
Tímto nesmyslným krokem se žádné problémy na trhu p ráce nevy řeší. Legální agentury práce je nevytvá řejí. 
Problémy jsou dílem vládních pobídek firmám v míste ch, kde reálná nezam ěstnanost neexistuje. D ůsledkem 
jsou tisíce nelegálních zam ěstnanc ů z ciziny, dodávaných mafiány, otroká ři a pseudoagenturami.  Tady 
pomůže jen důsledná a opakovaná kontrola SÚIP, Policie, finančních úřadů, Správy sociálního zabezpečení a 
zdravotních pojišťoven. Ti všichni přicházejí o peníze, na nichž mafie bohatnou. Nejsou potřeba nové zákony, jako 
sněmovní tisk č.911, které pod rouškou řešení nelegálního zaměstnávání ve skutečnosti řeší jen konkurenční boj 
malých s velkými. A hrají velkým do karet. Současně i otrokářské mafii. Mohou tak v květnu 2017 slavit Svátek 
nelegální práce. 

Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur ČR  
 

                 


