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Počet agentur práce a p řidělovaných zam ěstnanc ů v 
automobilkách

Společnost
Počet 
agentur

Počet přidělovaných 
zaměstnanc ů

Počet kmenových 
zaměstnanc ů

ŠKODA AUTO a.s. 3 2 922 24 741

Toyota Peugeot Citroën Automobile s. r. o. 5 169 2 525

Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. 5 833 2 500

TATRA TRUCKS a.s. 8 385 954

Iveco Czech Republic a.s. 3 950 2 144
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Kontrolní činnost v oblasti  agenturního zam ěstnávání v roce 2015

Počet kontrol na základě kontrolního úkolu    177

Mimořádné kontroly na podněty GŘ ÚP         196

Kontroly zastřených AP                                     73

Kontroly celkem                      446

SŘ zahájená na základě podnětů GŘ ÚP          93
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Uložené pokuty z kontrol provedených v roce 2015

- Bylo uloženo celkem 177 pokut .

- Celková výše pokut činila 4 173 000,- Kč.

- Průměrná pokuta činila cca 23 500,- Kč.

- Nižší pokuty za porušení § 59 odst. 2 ZoZ – nesplnění informační 
povinnosti vůči GŘ ÚP.

- Nejvyšší pokuty za porušení § 309 odst. 5 ZP.

Březen 2016 vydání metodického pokynu ke srovnatelným 
podmínkách zaměstnanců agentury práce a uživatele.
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Nejčastější porušení právních p ředpis ů zjišt ěná při kontrolách

1) § 59 odst. 2 ZoZ – AP nesdělila do 31. 1. běžného roku GŘ ÚP 
údaje za předchozí kalendářní rok

2) § 309 odst. 5 ZP – AP a uživatel nezabezpečili, aby pracovní a 
mzdové podmínky agenturního zaměstnance nebyly horší, než 
podmínky kmenového zaměstnance uživatele

3) § 308 odst. 1 písm. f) ZP – dohoda AP s uživatelem neobsahovala 
informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného 
zaměstnance uživatele

4) § 309 odst. 2 písm. f) ZP – písemný pokyn AP zaměstnanci k 
dočasnému přidělení neobsahoval srovnatelné pracovní a mzdové 
podmínky zaměstnance uživatele
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Nejčastější porušení právních p ředpis ů zjišt ěná při kontrolách

5) § 37odst. 1 ZP – zaměstnavatel neinformoval zaměstnance o 
právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru

6) § 66 ZoZ – AP dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce u 
uživatele bez písemné dohody o dočasném přidělení s uživatelem

7) § 112 ZP – zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci nejnižší úroveň 
zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce

8) § 313 odst. 1 ZP – zaměstnavatel nevydal zaměstnanci při 
skončení PP nebo dohody potvrzení o zaměstnání
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Oblasti porušení právních p ředpis ů
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Spolupráce s Ú řadem práce ČR

SÚIP obdržel v roce 2015 od ÚP ČR 350 podnětů na porušování ust. §
59 odst. 2 ZoZ agenturami práce, a to jak za rok 2014, tak u některých
agentur opakovaně za roky 2013 i 2014.

Další podněty byly přijaty v souvislosti s neinformováním o změně
názvu agentury, sídla, odpovědné osoby a dalších důležitých údajů,
které jsou AP při změně povinny hlásit.

Řešení podnětů od GŘ ÚP – kontrola nebo zahájení SŘ bez kontroly.

V roce 2016 - 144 podnětů od GŘ ÚP ČR na agentury práce, které
svou povinnost nesplnily za rok 2015, případně opakovaně.
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Příklad smrtelného pracovního úrazu 
zaměstnance AP - 2015

Zaměstnanec slovenské agentury práce (59 let) byl přidělen k výkonu 
práce do strojírenského provozu v ČR. V pozdních večerních hodinách 
došlo při drážkování zbytku nálitku nábojového kotouče ke smrtelnému 
pracovnímu úrazu zaměstnance AP, který z nezjištěných důvodů vlezl 
pod odlitek disku nábojového kotouče  a z nezjištěných příčin došlo k 
pádu odlitku, následnému devastujícímu poranění celého těla a smrti 
zaměstnance.

Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel neorganizoval práci a 
nestanovil pracovní postupy při drážkování  zbytku nálitků odlitku 
nábojového kotouče  tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného 
chování na pracovišti, čímž nebyla splněna povinnost stanovená v § 5 
odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb. Zjištěný nedostatek byl odstraněn 
v průběhu kontroly.

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz



Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz



Příklad kontroly agentury práce s povolením ke zprost ředkování 
zaměstnání

Velká AP působící na celém území ČR přidělila své zaměstnance k
výkonu práce v automobilovém průmyslu. Kontrolou bylo zjištěno, že
dohoda mezi AP a uživatelem neobsahovala informaci o době
přidělení a jeho předčasném ukončení, písemný pokyn pro
zaměstnance neobsahoval informaci o pracovních a mzdových
podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, nerovné
odměňování – kmenoví zaměstnanci měli mzdový základ 115,- až
147,- Kč/hod., zaměstnanci AP měli 51,- až 58,70 Kč/hod.,
zaměstnanci AP nedostávali příplatky ke mzdě jako kmenoví
zaměstnanci, AP vyplácela nižší náhrady mzdy a nevydávala jim
prokazatelně potvrzení o zaměstnání při skončení PP.

Zahájeno SŘ, uložena pokuta 895 000,- Kč, dosud nepravomocná.
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Příklad zast řeného (skrytého) agenturního zam ěstnávání

OIP provedl kontrolu v logistickém centru obchodního řetězce, kde byli
zjištěni kromě kmenových zaměstnanců i zaměstnanci Bulharské a
Rumunské národnosti. Jednalo se o zaměstnance společnosti, která
neměla povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale chovala se jako
AP. Zaměstnance dočasně přidělovala k uživateli na základě obchodní
smlouvy s uživatelem a písemného pokynu každému zaměstnanci.

Kromě zprostředkování zaměstnání bez povolení bylo zjištěno nerovné
odměňování kmenových a přidělených zaměstnanců na stejných
pracovních pozicích (kmenoví 18 500,- Kč, přidělení 9 200,- Kč
měsíčně).

Zahájeno SŘ, navržena pokuta 1 300 000,- Kč, řízení dosud probíhá.
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Příklad zast řeného (skrytého) agenturního zam ěstnávání

OIP provedl na základě podnětů NIP Košice opakovaně kontrolu české
společnosti se slovenským majitelem, která zaměstnávala slovenské
občany přímo na Slovensku na základě pracovních smluv a DPČ, tam
byli zaměstnanci různě přidělováni k výkonu práce k různým dalším
subjektům. Při šetření bylo spolupracováno se slovenským orgánem
inspekce práce. České společnosti bylo prokázáno zprostředkování
zaměstnání bez povolení ke zprostředkování zaměstnání, nesplnění
informační povinnosti vůči ÚP při zaměstnávání občanů EU a
nevydávání potvrzení o zaměstnání.

Zahájeno správní řízení, navržena pokuta 620 000,- Kč, správní řízení
dosud nebylo ukončeno.
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Cizinci a zast řené agenturní zam ěstnávání

SÚIP zaznamenal v roce 2016 nárůst zjištěných občanů Ukrajiny a jiné
státní příslušnosti, kteří měli polská nebo rumunská víza a byli údajně
vysláni k výkonu práce v ČR. Při kontrole byly hlavně předloženy:

- Obchodní smlouva mezi polskou a českou firmou

- Mandátní smlouva mezi polskou firmou a zaměstnancem

- Pracovní smlouva mezi polskou firmou a zaměstnancem

- Cestovní příkaz zaměstnance k cestě do ČR

- Osvědčení o povolení k výkonu práce občana Ukrajiny v Polsku a
pracovní vízum pro Polsko
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Cizinci a zast řené agenturní zam ěstnávání

- Nejednotný přístup Cizinecké policie (zahájení SŘ, vyhoštění)

- Ukrajinci v Polsku nemuseli mít v minulosti pracovní vízum, v
současné době dochází k právní úpravě a zpřísnění postupu

- Setkání Hlavního inspektorátu práce Varšava a SÚIP v květnu
2016 v Opavě

- Byla dohodnuta intenzivní spolupráce při prověřování podezření ze
zastřeného agenturního zaměstnávání

- Případy se budou řešit jednotlivě ověřením pravosti dokladů a
skutečností v nich uvedených v Polsku

- Zřízení pracovní skupiny v rámci MOPNZC
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Mimo řádná kontrolní akce na odhalování a potírání zast řeného 
agenturního zam ěstnávání

- Nárůst případů v roce 2016

- Kontroly budou provádět úseky kontroly nelegálního zaměstnávání
s datem zahájení 1. 6. 2016

- Kontroly budou prováděny především na základě podnětů, zjištění
z jiných kontrol, místní znalosti TP a dalších zdrojů informací

- Za zastřené AZ bude považováno i zprostředkování zaměstnání
AP s povolením, ale formou uzavření obchodní smlouvy namísto
dohody o dočasném přidělení podle § 308 ZP

- Budou současně kontrolovány povinnosti vůči ÚP při zaměstnávání
cizích státních příslušníků
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Kontroly vysílání pracovník ů 2016

- Pro rok 2016 byl vyhlášen také nový hlavní úkol na kontroly
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

- Kontrola dodržování směrnice 96/71/ES a § 319 ZP

- Kontroly zejména na žádost zahraničních inspekcí práce ze zemí
EU v rámci vzájemné spolupráce

- Využití informací od ÚP – povinnost informovat ÚP při
zaměstnávání vyslaného pracovníka českou firmou

- Hlášení o nástupu občanů EU do práce v ČR, stejně jako o
ukončení práce
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Děkuji za pozornost 
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