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Ve vánoční sezóně zmizela z trhu skoro polovina legálních agentur práce 
 
Asociace pracovních agentur, zastupující od roku 2001 zejména malé a střední agentury práce 
s českými majiteli, dlouhodobě varovala před dopady drastické novely Zákona o 
zaměstnanosti a Zákoníku práce na agenturní zaměstnávání. Černé předpovědi se vyplnily.  
 
Ministerstvo práce, odbory ČMKOS a nadnárodní agentury práce, tlačily na přijetí novely Zákona 
o zaměstnanosti a Zákoníku práce, která vešla v platnost v polovině prázdnin. Nejvíce si slibovali 
od zavedení půlmilionové kauce. Retroaktivně, i pro stávající legální agentury práce 
s platným tříletým povolením. To, co je pro ministryni práce pár jejích měsíčních platů, pro 
nadnárodní kolosy pak roční plat uklízečky luxusních kanceláří, to způsobilo během pouhých 3 
měsíců zánik 544 agentur práce. Z původních 1.313. Hovoříme jen o těch agenturách práce, 
které měly povoleno dočasné přidělování. 
 
Asociace pracovních agentur říká NE takové likvidaci legálních firem. Možná MPSV, 
odborům a nadnárodním agenturám práce připadá normální, zničit během 3 měsíců půl tisícovce 
firem podnikání. Sebrat jim tříleté povolení, zrušit jim živnost, udělat z 544 majitelů a stovek 
jejich zaměstnanců nezaměstnané. Možná MPSV, odborům a nadnárodním agenturám práce 
připadá normální, likvidovat legální konkurenci účelovými zákony. Možná MPSV, odborům a 
nadnárodním agenturám práce připadá normální, otevírat ještě více dveře mafiím a obchodníkům 
s lidmi, kteří nastoupí na místo končících agentur práce. Protože nikdo jiný to neudělá. Kdyby 
nadnárodní agentury práce měly tu sílu a kvalitní nabídku, dávno by menší a střední agentury 
práce z trhu vytěsnily. To se nestalo. MPSV s odbory jim vyšlo nepokrytě vstříc. Asociace 
pracovních agentur bude vystupovat všemi prostředky proti konkurenčnímu zneužívání 
práva v rozporu s legislativou ČR i EU. 
 
Zvláště pikantní je likvidace soukromých subjektů ve světle dnešní zprávy Národního 
kontrolního úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v účetnictví za rok 2016 chyby 
za 8,4 miliardy korun. Podle kontrolorů vedlo ministerstvo v roce 2016 neprůkazné účetnictví a 
neprovedlo řádnou inventarizaci svých účtů. Navrch letos obralo na kaucích 769 legálních agentur 
práce o celkem 384 milionů korun. Holt, co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi. 
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