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Asociace pracovních agentur (APA) požádala poslance o ochranu malých 
a středních agentur práce p řed novelou zákona z dílny MPSV, odbor ů 
a nadnárodních agentur práce (tisková zpráva)  

 

V sou časnosti se v poslanecké sn ěmovn ě ve druhém čtení projednává tisk č.911. Kontroverzní vládní 
návrh novely zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. a části Zákoníku práce. Tisk prošel dramatickým jednáním 
25.1.2017 na Výboru sociálním PSP ČR za obrovského zájmu p řítomné odborné i laické ve řejnosti. Celé 
dopoledne se po 3 minutách u mikrofonu střídala veřejnost, hovořila, požadovala změny. 
 

Návrhy, sm ěřující ke zm ěnám v tisku, nap ř. zrušení nov ě navrhovaných kaucí pro agentury práce 
či nového §307b ZP, zejména v jeho druhé části, který omezuje agenturním zam ěstnanc ům volbu 
zaměstnavatele,  byly navzdory tomu všemu smeteny ze stolu. Rozpolcena v hlasování byla i vládní koalice. 
Dopoledne byly prezentovány i námitky APA a pozd ěji pozm ěňovací poslanecký návrh, který je řeší. Obé je 
v příloze tiskové zprávy.  

 

APA zastupuje malé a st řední agentury práce. V ětšina sice je právnickými osobami, ale jde o sro čky 
o pár lidech, fakticky živnostníky.  Lobování nám moc nejde. Je to smutné, ale je to tak. V konkurenci 
s profesionálním a placeným aparátem odbor ů, jehož MPSV poslouchá takřka na slovo, nemáme moc šancí. Taky 
proti nám stojí velké nadnárodní agenturní kolosy, sdružené v Asociaci poskytovatel ů personálních služeb 
(APPS). Nic z toho, co do zákona prosadili odboráři a MPSV, pro ně není problém. Nejtragičtější paragraf 307b tam 
prosadily právě nadnárodní agentury práce na jednání v září 2015, kam MPSV “prý omylem nepřizvalo” zástupce 
APA. Ony mají rovněž svůj placený aparát, který lobuje. Na příkaz zahraničních centrál díky legislativě ničí možnou 
konkurenci. Konkurenty ale nejsme. Jinak by pobočky nadnárodních agentur práce byly v každém okresním městě 
či v obcích. S bídou jsou v některých krajských. Ničí nás proto, aby někdo z nás nevyrostl. Přitom my zaměstnáváme 
agenturně většinou brigádníky na Dohody o pracovní činnosti na pár hodin nebo dní, ony rovnou zaměstnance 
na Pracovní smlouvu na několik měsíců v roce. Stojíme v ringu poslanecké sněmovny my, APA, s ročními obraty 
v milionech až desítkách milionů, proti silákům z APPS s obraty ve stamilionech a miliardách, navíc s podporou 
MPSV a odborů. Velmi nerovný boj.  
 
V zásadě nám v tisku č.911 vadí 3 základní v ěci:  
1) Kauce p ůl milionu pro agentury práce, která je k ni čemu. Zlikviduje malé a st řední legální agentury práce. 

Do 3 měsíců ji mají zaplatit i stávající agentury práce, ne jen nováčci. Což je nep řípustná retroaktivita . Omezené 
3leté povolení může přece doběhnout bez kaucí. 

2) Zvýšení poplatk ů za povolení. Dnes má většina agentur práce povolení na 3 roky za 5 tisíc  pro české občany 
v ČR. A po 3 letech je platí znova. MPSV vymyslelo doživotní povolení. Jen sloučilo všechny dohromady, tedy 
i pro cizince a pro vývoz Čechů do zahraničí. Bude stát jednorázov ě 50 tisíc . Proč? 

3) §307b dopadne na firmy i zam ěstnance.  Firmy ze strachu z 2 milionové pokuty nebudou agentury práce 
objednávat. Dále se tím podpo ří nelegální práce a pseudoagentury. Jde o zákaz, ab y brigádník u 1 firmy 
v 1 měsíci pracoval p řes více agentur práce. Což postihne i brigádníky sa motné.  Když nebude agenturní 
zaměstnanec 2.března u agentury Skorex spokojen a bude chtít přejít k Work service, jehož agenturní 
zaměstnanci u uživatele Vítkovice Machinery Group taky dělají, tak nesmí. Agentura Work service i Vítkovice 
Machinery Group by dostaly pokutu po 2 milionech korun. Agenturní zaměstnanec musí být bez práce až 
do 1.dubna. Pak teprve může nastoupit. To už je protiústavní zasahování zaměstnanci do svobodné volby 
zaměstnavatele. 

 
V Ostravě 28.2.2017      Ing. Radovan Burkovi č, člen Výboru APA a prezident  
 

 

Asociace Pracovních Agentur  (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně 
poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, 
přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA. Každoročně členové APA obslouží min. 40.000 uchazečů o práci a zaměstnají min. 
20.000 osob jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance. Min. 2.500 osobám zprostředkují zaměstnání přímo u firmy. Denně zaměstnávají 
okolo 4.000 přepočtených zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8 hodinovou pracovní dobou). 


