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Tisková zpráva Asociace pracovních agentur k reportáži TV NOVA z 19.1.2014
Vedení Asociace pracovních agentur (APA) je pobouřeno očerňováním agentur práce, kterého se dopustili redaktoři
TV Nova pan Ivan Berka a paní Lucie Poništová v sobotním zpravodajství 19.1.2014 v příspěvku "ŠÍLENÉ PRAKTIKY
české agentury: Ponižující prohlídky, porušování základních práv" (viz http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/silene-praktikyponizujici-lekarske-prohlidky-porusovani-zakladnich-prav.html ).
Profesionální redaktor by si během pár minut ověřil na internetu fakta a zjistil, že firma PROSPERITE s.r.o. z Prahy,
IČ 28256522, která se popisovaných nelegálností dopouští, dle veřejně dostupného rejstříku http://portal.mpsv.cz/ ,
vedeného dle zákona Ministerstvem práce a sociálních věcí, NENÍ AGENTUROU PRÁCE, pouze tak bohužel vypadá
nebo se za ní sama vydává. Také by zjistil, že agentur práce není 2 tisíce, jak uvedl, ale povolení je vydáno 1.590
s tím, že dle zákona vlastní mnoho agentur práce oba 2 druhy povolení. Agentur práce je tedy jen něco přes 1 tisíc.
V seznamech na www.justice.cz , vedených Ministerstvem spravedlnosti, by si ověřil, že předmětem podnikání
Prosperite s.r.o. je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, později doplněný o výrobu, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žádné zprostředkování či obchodování s lidmi, které de facto
provádí. Dále by zjistil, že tuto podivně konající společnost vedou rusko jazyční občané. Jednatelem a majitelem je od
roku 2011 pan Yuriy Oliynyk, který dostal společnost s 200 tisícovým základním kapitálem bezúplatně od paní Anny
Manukyan. „Prodej“ proběhl také podivně, kupujícího i prodávající zastupovala dle plné moci stejná osoba, paní
Natalia Romanova. Tatáž paní pak provedla za oba dva valnou hromadu, kde odvolala paní Manukyan a zvolila dnes
šestadvacetiletého pana Oliynyka. Paní Anna Manukyan společnost koupila v roce 2010 od dvou občanů Ruské
federace jménem Sayad Dudaev a Zarema Dudaeva, kteří ji vlastnili od založení v roce 2008.
Dochází zde tedy zřejmě v době 600 tisícové nezaměstnanosti k tolik kritizovanému zaměstnávání cizinců ze zemí
mimo EU, namísto českých občanů. Lze to odvodit z průběhu reportáže, kdy „vyšetřující lékař“ komunikuje
s pacientem posunky, protože si nerozumí.
U médií nás bohužel toto zkratkovité jednání s honbou za výbušnou reportáží nepřekvapuje, je to nakonec jejich
práce. Mrzí nás ovšem slova pana Milana Šubrta, krajského předsedy Asociace samostatných odborů, který rovněž
hovoří o agentuře práce, a který by si z titulu své funkce snad měl takovou informaci ověřit. Přitom právě s vedením
odborů je APA na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody MPSV zajedno v tom, že tyto nelegální firmy s
jejich nezákonnými praktikami je potřeba neustále potírat. Státní úřad inspekce práce proto zintenzívnil svoji kontrolní
činnost s cílem neudržitelný stav řešit. Apelujeme na poškozené zaměstnance, aby se neváhali na SÚIP či Úřady
práce s problémy ihned obracet.
Rovněž nás udivuje, že se čeští lékaři, poskytující zákonem nařízené pracovně-lékařské služby, propůjčují k takovým
nepravostem, jako jsou veřejně konané rádoby vstupní lékařské prohlídky na dílně v továrně. A neváhají si za to
účtovat peníze. S dotyčným „lékařem“ z reportáže by měla obratem zahájit pro neetické chování kárné řízení Česká
lékařská komora a měl by si na něj posvítit Státní úřad inspekce práce a krajské úřady zdravotního dozoru. Takto
konané vstupní lékařské prohlídky určitě nesplňují literu zákona.
Nejvíce nás ovšem zaráží jednání firmy Johnson Controls Autobaterie Prodej spol. s r.o., výrobce baterií z České
Lípy, vyrábějící světoznámé baterie VARTA http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/. Firmy, která je nadnárodní
společností s německým kapitálem, firmou se 125 letou tradicí, nositelem mnoha ocenění a nepochybně i držitelem
ISO norem a dalších certifikátů, včetně Etických kodexů. Je velkým pochybením jejího vedení, zejména právního
a personálního oddělení, že do své továrny místo prověřených poctivých agentur práce vpustí obyčejné obchodníky
s lidmi, kteří se neštítí popisovaných nelegálních praktik. Mimo jiné dle Zákoníku práce taky existují i srovnatelné
pracovní a mzdové podmínky všech zaměstnanců v továrně, které musí firma spolu s agenturou práce dodržovat.
Firma Johnson Controls Autobaterie Prodej spol. s r.o. se tak přímo podílí na nelegálním, tzv. zastřeném agenturním
zaměstnávání.
Vedení APA není činnost Prosperite s.r.o. neznámá. Již v roce 2013 podávala podnět SÚIP. Nyní ho doplní o šetření
u jejích klientů Welpack, Kaufland, Albert, Alza.cz, Geis Global Logistic, DHL, Okay elektrospotřebiče, Datart, Bobcat,
Petcenter a Lekkerland (http://www.prosperite.cz/cs/spoluprace), kde může docházet k obdobným nekalostem.
Redaktoru panu Ivanu Berkovi nabízí APA spolupráci, pokud by ho zajímala celá problematika, včetně principu
fungování agentur práce, povolení, obcházení zákona atp.. O situaci bude APA informovat sociální partnery
na nejbližším zasedání RHSD MPSV.
Legální agentury práce jsou neustále všude očerňovány, přitom nelegální obchodníci s lidmi vesele kupčí
s nadnárodními giganty.
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Přepis příspěvku "ŠÍLENÉ PRAKTIKY české agentury: Ponižující prohlídky, porušování základních práv"
(http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/silene-praktiky-ponizujici-lekarske-prohlidky-porusovani-zakladnichprav.html)
Hodně zvláštní způsoby panují u výrobce autobaterií v České Lípě. Zaměstnanci, které tam umisťuje pražská pracovní agentura
Prosperite, tam pracují bez nároku na dovolenou, nedostávají výplatní pásky a podstupují ponižující zdravotní prohlídky.
Lékařská prohlídka probíhá přímo na pracovišti, zaměstnanci se musejí svlékat mezi jedovatým olovem, kvůli kterému jinak nosí ochranný oděv.
Jazyk ukazují člověku, který ani nemá bílý plášť. A ve finále prohlídka každého stojí 150 korun. "Musí mít k tomu zvláštní místnost. Agentura práce
porušuje úplně všechno, na co jsme se podívali," říká krajský předseda Asociace samostatných odborů Milan Šubrt.
Třeba na dovolenou si mají zaměstnanci šetřit sami - z hodinové mzdy. Na výběr mají 3 možnosti. " 85 procent bez dovolený, nebo 60 s dovolenou.
Anebo můžeme jít na dlažbu," popisuje drsné poměry zaměstnanec pracovní agentury Prosperite Martin Kratochvíl.
Jeho kolegu pana Dzurku agentura dokonce vyhodila. Jen za to, že po ní chtěl výplatní pásky. I na ně si mají lidé našetřit. "Tvrdili mi, že ty
výplatnice k ničemu nepotřebujeme. Nakonec mě vyhodili," říká pan Dzurko. Na výpovědi však nebyl uveden ani důvod, o dvouměsíční výpovědní
lhůtě ani zmínka.
"V každé pracovní výpovědi musí být uveden důvod. Ten tady žádný není. Zaměstnanec musí podat žalobu. Soud rozhodne rychle. Agentura ho
bude muset přijmout zpět do práce a bude mu muset doplatit mzdu," předpokládá Milan Šubrt. A společnost Prosperite komunikuje s panem
Dzurkem sms zprávami jako je tato: "Pane Dzurko. Přestaňte se chovat jako idiot. Výpověď vám byla předána před svědky a nabyla právní
účinnosti."
Ve svém sídle v Praze si o svých praktikách zástupci agentury neměli čas povídat. "Ve vší slušnosti vás s dovolením budu muset vyhodit," zní ve
dveřích sídla společnosti, která bude čelit žalobám. Odbory zase budou tlačit na výrobce baterií, který možná o praktikách agentury, již si najal, ani
neví.
tn.cz / Ivan Berka, Lucie Poništová

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).
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
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