Vývoj omezování podnikání agentur práce v ČR 1990 - 2013
Legenda : změna mezi roky je vyznačena červeným písmem

Povinnosti zástupce
agentury práce / Roky
Zprostředkování prací a
služeb živnostenský list
Licence MPSV ČR agentura
práce
Možnost přidělovat

1990 - 2004

2005 - 2006

2007 - 2008

2009 - 6/2010

lze

zakázáno

zakázáno

zakázáno

neexistuje

povinná

povinná

povinná

jen agentury práce, ostatním

jen agentury práce, ostatním

jen agentury práce, ostatním

zakázáno
agentury práce zakáz uzavřít
Dohodu o provedení práce,
ostatní zaměstnavatelé 100
hodin / rok

zakázáno
agentury práce zakáz uzavřít
Dohodu o provedení práce,
ostatní zaměstnavatelé 100
hodin / rok

není

není

není

zakázáno
agentury práce zakáz uzavřít
Dohodu o provedení práce,
ostatní zaměstnavatelé 150
hodin / rok
vláda nařízením omezila okruh
povolených profesí pro
agentury práce
vláda nařízením omezila okruh

není

není

není

má každý
zaměstnance k jiné firmě
Možnost používat všechny
pracovněprávní vztahy dle

má každý

Zákoníku práce
Zákaz pro agentury práce
zaměstnávat určité profese
Zákaz zaměstnávání cizinců
mimo země EU a jejich
přidělování agenturou
práce firmám
Zákaz zaměstnávání osob

povolených profesí pro
agentury práce

zdravotně postižených a
není

není

není

není

2

2

2

1

1 tis. Kč jednorázově

nelze

nelze

nelze

neexistuje

1 - 11 tis. Kč každé 3 roky

5 - 25 tis. Kč každé 3 roky

5 - 25 tis. Kč každé 3 roky

Výpis z TR 50,- Kč

Výpis z TR 50,- Kč

Výpis z TR 50,- Kč

Výpis z TR zajistí MPSV

není

není

není

dělá Ministerstvo vnitra

jejich přidělování

agenturou práce firmám
Max. povolený počet
agentur na 1 zástupce
Cena za živnostenský list
Cena za licenci podle
rozsahu povolení
Prokázání bezúhonnosti
Bezpečnostní prověrka
odborného zástupce

Odborné požadavky
živnostenský list
Odborné požadavky licence
pro SŠ
Odborné požadavky licence
pro VŠ
Poplatky za prokázání
požadavků
Zkoušky odbornosti
Poplatky za zkoušky
Odejmutí živnosti

SŠ vzdělání

není

není

není

SŠ vzdělání + 5 let praxe

SŠ vzdělání + 5 let praxe

SŠ vzdělání + 5 let praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

nejsou
nejsou
porušení zákona

cca 1 tis. Kč ověřování a kopie
listin
nejsou
nejsou
neexistuje

cca 1 tis. Kč ověřování a kopie
listin
nejsou
nejsou
neexistuje

cca 1 tis. Kč ověřování a kopie
listin
nejsou
nejsou
neexistuje

Odejmutí licence

neexistuje

porušení zákona

porušení zákona

porušení zákona

Administrativní povinnosti

nejsou

není
není
není

pravidelný roční přehled o
pravidelný roční přehled o
pravidelný roční přehled o
agenturních zamětsnancích s 3 agenturních zamětsnancích s 3 agenturních zamětsnancích s 3
údaji
údaji
údaji

Povinné pojištění pro
případ úpadku zákazníka,
kde jsou zaměstnáni

není

není

není

není

1 tis. Kč

2 - 12 tis. Kč každé 3 roky

6 - 26 tis. Kč každé 3 roky

6 - 26 tis. Kč každé 3 roky

6 - 36 tis. Kč dle rozsahu licence

18 - 78 tis. Kč dle rozsahu

18 - 78 tis. Kč dle rozsahu

licence

licence

agenturní zaměstnanci
Povinné náklady agentury

práce při založení a trvání

podle zákona
Povinné náklady agentury

práce při založení a trvání

podle zákona za 10 let

1 tis. Kč

Zdroj : Živnostenský zákon, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o správních poplatcích, novely Zákona o zaměstnanosti a další zákony

návrh MPSV 2011, který
nebyl předložen

7/2010 - 12/2010

2011

od 1/2012

zakázáno

zakázáno

zakázáno

zakázáno

povinná

povinná

povinná

povinná

jen agentury práce, ostatním

jen agentury práce, ostatním

jen agentury práce, ostatním

zakázáno
agentury práce zakáz uzavřít
Dohodu o provedení práce,
ostatní zaměstnavatelé 150
hodin / rok
vláda nařízením omezila okruh
povolených profesí pro
agentury práce
vláda nařízením omezila okruh

zakázáno
agentury práce zakáz uzavřít
Dohodu o provedení práce,
ostatní zaměstnavatelé 150
hodin / rok
vláda nařízením omezila okruh
povolených profesí pro
agentury práce
vláda nařízením omezila okruh

povolených profesí pro

povolených profesí pro

agentury práce

agentury práce

agentury práce + ostatní
zaměstnance s Pracovní
zakázáno
smlouvou po 6 měsících trvání
agentury práce zakáz uzavřít
agentury práce zakáz uzavřít
Dohodu o provedení práce,
Dohodu o provedení práce,
ostatní zaměstnavatelé 150
ostatní zaměstnavatelé 300
hodin / rok
hodin / rok
vláda nařízením omezila okruh vláda nařízením omezila okruh
povolených profesí pro
povolených profesí pro
agentury práce
agentury práce
vláda nařízením omezila okruh zákon o zaměstnanosti zakázal
agenturám práce zaměstnávat a
povolených profesí pro
přidělovat cizince ze zemí mimo
agentury práce
EU
zákona o zaměstnanosti zakázal
agenturám práce zaměstnávat a
přidělovat osoby se zdravotním

není

není

není

postižením, zaroveň ale
ponechal povinnost plnit počet
zaměstnaných zdravotně
postižených nebo platit sankční
odvod 66 tis. Kč / 1 OZP

1

1

1

1

nelze

Výpis z TR zajistí MPSV

nelze
5 - 25 tis. Kč jednorázově + 5 25 tis. Kč každé 3 roky
Výpis z TR zajistí MPSV

dělá Ministerstvo vnitra

dělá Ministerstvo vnitra

nelze
5 - 25 tis. Kč jednorázově + 5 25 tis. Kč každé 3 roky
Výpis z TR zajistí MPSV
dělá Ministerstvo vnitra,
zpravodajské služby, policie a
další složky státní správy

nelze
5 - 25 tis. Kč jednorázově + 5 25 tis. Kč každé 3 roky
Výpis z TR zajistí MPSV
dělá Ministerstvo vnitra,
zpravodajské služby, policie a
další složky státní správy

15 - 65 tis. Kč jednorázově

není

není

není

není

SŠ vzdělání + 5 let praxe

SŠ vzdělání + 5 let praxe

SŠ vzdělání + 5 let praxe

SŠ vzdělání + 5 let praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

VŠ vzdělání + 2 roky praxe

cca 1 tis. Kč ověřování a kopie cca 2 tis. Kč ověřování a kopie cca 2 tis. Kč ověřování a kopie cca 2 tis. Kč ověřování a kopie
listin
listin (2 žádosti)
listin (2 žádosti)
listin (2 žádosti)
každoročně na MPSV ČR
nejsou
nejsou
nejsou
20 tis. Kč každoročně
nejsou
nejsou
nejsou
neexistuje
neexistuje
neexistuje
neexistuje
porušení zákona nebo nesložení
porušení zákona nebo
porušení zákona nebo
porušení zákona
neprokázání pojištění nebo
neprokázání pojištění nebo
zkoušky
rozpor s dobrými mravy
rozpor s dobrými mravy
pravidelný roční přehled o
pravidelný roční přehled o
pravidelný roční přehled o
pravidelný roční přehled o
agenturních zamětsnancích s 3 agenturních zaměstnancích s 3 agenturních zaměstnancích s 10 agenturních zaměstnancích s 10
údaji
údaji
údaji
údaji
do výšky trojnásobku mezd
do výšky trojnásobku mezd
není

není

agenturních zaměstnanců (de

agenturních zaměstnanců (de

16 - 66 tis. Kč jednorázově + 20

6 - 52 tis. Kč jednorázově + 6 -

facto čtvrtletní obrat)
6 - 52 tis. Kč jednorázově + 6 -

facto čtvrtletní obrat)
6 - 52 tis. Kč jednorázově + 6 26 tis. Kč každé 3 roky + částka
za pojištění 400 tis. (ročně
kauce 213 tis. a pojistné 187 tis.
agentura s ročním obratem 40
mil.) + částka Kč 66 tis. za
každou osobu se zdravotním
postižením dle povinného
podílu (ročně statisíce Kč)
30 - 106 tis. Kč dle rozsahu
licence + kauce k povinnému
pojištění 213 tis. Kč+ povinné
pojištění 1.870 tis. (pro agenturu
práce s ročním obratem 40 mil.)
+ částka Kč 66 tis./ rok za
každou osobu se zdravotním
postižením dle povinného
podílu za 10 let miliony Kč)

26 tis. Kč každé 3 roky + částka
za pojištění 400 tis. (ročně
kauce 213 tis. a pojistné 187 tis.
agentura s ročním obratem 40
tis. Kč každoročně
216 - 266 tis. Kč dle rozsahu

26 tis. Kč každé 3 roky
30 - 106 tis. Kč dle rozsahu

mil.)
30 - 106 tis. Kč dle rozsahu
licence + kauce k povinnému
pojištění 213 tis. Kč+ povinné
pojištění 1.870 tis. (pro agenturu

licence

licence

práce s ročním obratem 40 mil.)

