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Výsledky průzkumu potvrdily tristní předpoklad - lidé rádi vezmou
nelegální práci (tisková zpráva Asociace pracovních agentur)

"Na černo" by klidně pracovalo přes 80% zájemců o práci
V červnu a červenci 2014 uspořádal jeden ze zakládajících členů Asociace pracovních agentur unikátní průzkum.
Celkem 2.242 zájemců o práci v rámci ankety odpovědělo na dotaz, zda jsou ochotni pracovat načerno. A jaké jsou
výsledky?
Otázka: Vzal(a) byste práci "na černo", kdyby za to byla vyšší odměna, tj. bez placení pojistného a daní?
Odpověď:
ANO, vyšší čistá mzda je pro mě důležitější než pracovní smlouva 80.2%
NE, mám raději záruky a jistotu u solidního zaměstnavatele
19.8%
Pro náš stát a politické představitele je výsledek doslova tristní, zvláště pak s ohledem na fakt, že se konal
v “bohaté” Praze. Co teprve, kdyby proběhl v regionech, postižených největší nezaměstnaností.
Jak zástupci podnikatelů opakovaně dokládají, politiky tolik proklamované tzv. jistoty, ochrana zaměstnanců, nároky
atd., kterými obhajují extrémní zdanění práce v ČR, vedou k jedinému - k práci na černo, nelegálnímu zaměstnávání,
zastřenému agenturnímu zaměstnávání atp.. Celých 8 z 10 zájemců o práci by dalo raději přednost vyšší hotovosti
"do kapsy" i s rizikem, že nebudou mít uzavřenu pracovní smlouvu. Vysoké zdanění práce vadí nejen firmám
a podnikatelům, tedy zaměstnavatelům, ale také zaměstnancům.
Asociace pracovních agentur a její členové však nabízí práci i brigády zcela a výhradně legálně, s odvody a daněmi,
které k zaměstnávání patří. Hlásí se ke společenské odpovědnosti a etice podnikání a dodržují zákony země, ve které
žijí. I přes fakt, že agenturní zaměstnanci jsou od roku 2004 neustále diskriminování zákazem uzavírat Dohody
o provedení práce, které jako jediné (za splnění několika podmínek) dovolují platit minimální daně a odvody.
To je ve srovnání s ostatními zaměstnanci velmi poškozuje. Firmy proto dávají přednost různým pseudoagenturám
a novodobým otrokářům.
V této souvislosti nelze nezmínit probíhající debatu o dalším navýšení minimální mzdy, která stoupla naposledy loni
z 8 na 8,5 tisíce Kč. Spolu s ní se zvedly hranice pro všech 6 navazujících kategorií minimální mzdy podle obtížnosti
práce, takže práce zdražila napříč celým hospodářstvím. Ve vládních projevech se objevuje pro rok 2015 suma
9 a více tisíc Kč. Zdaleka nejde jen o zmíněné stokoruny. Zaměstnavatel platí také odvod 34% z objemu vyplacených
mezd. Za rok a půl by tak měl za stejnou práci vyplatit svému zaměstnanci o 1,5 tisíce Kč více a státu odvést o 510,Kč více. I ten “nejlevnější zaměstnanec” mu tak zdraží o 2 tisíce Kč. Tomu se jen těžko dá říkat podpora tvorby
nových pracovních míst a už vůbec ne zamezení nelegálního zaměstnávání. Ochota obou stran k práci na černo jen
dále stoupne.
Zdroj: http://www.student.cz/95-novinky-a-sdeleni/221-na-cerno-by-klidne-pracovalo-pres-80-zajemcu-o-praci/
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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
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