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Asociace pracovních agentur vítá pozitivní výsledky kontrol MPSV  za rok 2013 
u agentur práce  (tisková zpráva) 
  
Dne 15.7.2014 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ústy ministryně Michaely Marksové na společné tiskové 
konferenci s ministrem vnitra Milanem Chovancem k zásadám novely zákona o zaměstnanosti mj. výsledky kontrolní 
činnosti za rok 2013 (viz http://www.mpsv.cz/cs/18575 ). Uvedli (citujeme): „Nejčastěji se nelegálně zaměstnává 
u nekvalifikovaných a sezónních prací, hlavně ve stavebnictví, pohostinství a v zemědělství. V roce 2013 bylo 
provedeno 36.101 kontrol, z toho bylo zaznamenáno 1.394 p řípadů nelegálního zam ěstnávání u ob čanů ČR, 
295 u ob čanů EU a 1.481 případů nelegálního zaměstnávání cizinců. Za první pololetí letošního roku bylo 
provedeno již 7.783 kontrol. V roce 2013 bylo zkontrolováno 567 agentur p ůsobících na trhu práce, tedy jedna 
třetina z celkového po čtu. Byly nalezeny nesrovnalosti v 15 p řípadech  a uděleny pokuty ve výši 1.453.000,- 
korun.” (konec citace) 

Asociace pracovních agentur je pot ěšena zvýšenou činností kontrolních orgán ů, když už n ěkolik let marn ě 
poukazuje na nelegální zam ěstnávání ze strany firem, vydávajících se za agentury práce, zneužívání Smluv o dílo 
zastřeným agenturním zaměstnáváním a kumulativní porušování Zákoníku práce těmito novodobými otrokáři. Dále 
na fakt, že zákonná tuhá regulace agenturního zaměstnávání s finančními dopady na legální agentury práce přímo 
podporuje jejich praktiky. Firmy pak rády sáhnou po levnější a administrativně jednodušší nabídce otrokáře. Počínání 
firmy je dnes navíc beztrestné, postižen je pouze otrokář, ne jeho objednavatel.  

Na zveřejněných výsledcích kontrol je možné lehce ukázat, že v ýznamn ě klesá po čet delikt ů, spáchaných 
agenturami práce.  Přestože byla zkontrolováno celá třetina z nich, celkem 567 legálních agentur práce, pochybení 
se našla u pouhých 15 kontrolovaných. To je procentuálně vyjádřeno 2,6% z počtu kontrolovaných a jen 0,9% 
z celkového počtu legálních agentur práce. Jde o vynikající výsledek, který můžeme mj. přičíst neustálému tlaku 
Asociace pracovních agentur k dodržování základních pravidel a jejich důsledné kontrole. Jen díky APA došlo 
po 10 letech kone čně k plošným kontrolám pln ění ro čních informa čních povinností agentur práce.  Přitom 
zákon umožňuje hříšníky poprvé potrestat pokutou 50 tis. Kč a podruhé vzít agentuře práce povolení k činnosti. 
Nic z toho se však nedělo, byť zmíněných hříšníků byly ročně stovky. Pozdější kontroly prokázaly, že většinou neplnili 
ani další zákonné povinnosti.  

Naproti tomu u ostatních kontrolovaných firem bylo z 36.101 kontrol zaznamenáno nelegální zam ěstnávání 
ve 3.170 případech. Tj. procentuáln ě vyjád řeno 8,8% procenta, skoro čtyřnásobek oproti agenturám práce . 
To plně odpovídá několik let opakovanému názoru Asociace pracovních agentur, že největší podvody se dějí mimo 
agenturní zaměstnávání a páchají je subjekty, které se většinou jako agentury práce jen tváří. Bohužel se tak stále 
opakovaně děje i u nadnárodních firem, jak ukázal jarní případ u Johnson Controls. Asociace pracovních agentur 
proto usiluje o zavedení spoluzodpovědnosti objednávajících firem za dodržování Zákoníku práce. Například 
srovnatelných podmínek pro agenturní zaměstnance na pracovištích objednavatele. Dnes jsou sice v zákoně 
napsána, ale objednavatel za jejich zatajení nebo porušení není nijak postihován. Krom ě morální ostudy 
v médiích mu nic nehrozí . Finanční úspory takové jednání bohatě vyváží, mohou činit až 54% z ceny práce. A to je 
příliš velké pokušení. Asociace pracovních agentur marn ě roky usiluje o zrovnoprávn ění agenturních 
zaměstnanc ů, kterým je zákonem stále zakázána Dohoda o provede ní práce.  Ta je přitom v rukou podvodníků 
při zastřeném agenturním zaměstnávání největší zbraní, protože objednávajícím firmám přináší okamžité finanční 
úspory. Zrušením zákazu by byli připraveni o základní podmínku své existence.  

V Ostravě 23.7.2014     Ing. Radovan Burkovič, člen Výboru a Prezident APA 
 
Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary 
help). Členové APA jsou geograficky rozprostřeni po celém území ČR. Jen v roce 2012 obsloužili 40.000 uchazečů o práci, zaměstnali 20.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance 
a zprostředkovali 2.500 osobám zaměstnání přímo u firmy. Denně zaměstnávali téměř 4.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou). V 
roce 2013 to bylo obdobné.  
Podmínkou členství v APA je povolení  GŘ  ÚP  ČR ke  zprostředkování  zaměstnání,  přistoupení  k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA. APA se obrací spíše na menší a střední 
české, moravské a slezské agentury práce s majiteli, kteří v nich současně pracují. Jejich zájmy APA zastupuje a chrání - přehledná tabulka problémů, které ničí agentury práce. APA je také k 
dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Více na www.apa.cz   


