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Prohlášení Asociace pracovních agentur ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz 

  
Od čtvrtka 9.3.2017 je Asociace pracovních agentur (APA), jako nezpochybnitelná autorita na poli 

agenturního zaměstnávání již od roku 2001, bombardována dotazy ke kauze nelegálních cizinců v 
internetovém obchodě Rohlik.cz. Z médií, z institucí, z právních kanceláří. Nejde o jednoduchou černobílou 
věc, proto APA k zásahu Cizinecké policie v provozovně Rohlik.cz v Praze vydává následující prohlášení: 
 

Trh práce v ČR trpí v posledních 2 letech zoufalým nedostatkem pracovníků. Je to i důsledkem 
nesmyslně tvrdé regulace zaměstnávání, zejména pak směrem k cizincům ze zemí mimo EU. Firmy, které 
musí odmítat nové zakázky a jsou v ohrožení i s plněním těch stávajících, pak sahají po řešeních na hraně 
zákona i za ní. Využívají jednak kolize legislativy pracovní a legislativy pobytové (rozdílné výklady 
MPSV a Ministerstva vnitra), jednak své nepostižitelnosti, pokud u nich pracují lidi nelegálně, 
prostřednictvím různých pseudoagentur.  

 
APA opakovaně už 7 let upozorňuje na problém “kradené práce”. Místo agenturního zaměstnávání 

dle Zákona o zaměstnanosti (ZoZ) s agenturními zaměstnanci s Pracovními smlouvami nebo Dohodami 
o pracovní činnosti, uzavírají pseudoagentury bez platného Povolení k zprostředkování zaměstnání 
od Generálního ředitelství Úřadu práce (GŘ ÚP) Dohody o provedení práce bez pojistného s lidmi, 
s firmami pak Smlouvy o dílo. Ušetří tak firmám až 52% mzdových nákladů. Podvody jsou čím dál 
sofistikovanější. Pokud pseudoagentury mají povolení k agenturnímu zaměstnávání, tak jen jako zástěrku. 
Nepodnikají v souladu s ním. Často nemají s dodávanými pracovníky vůbec žádné Pracovní smlouvy. 
Vydávají agenturní zaměstnávání za jakousi dodávku, za smlouvy o dílo nebo organizují 
ve velkém švarcsystém. Státní úřad inspekce práce (SÚIP) to nazývá zastřené agenturní zaměstnávání. 
Postihováni jsou z pohledu Zákona o zaměstnanosti ale jen nelegální zaměstnanci a pseudoagentury, 
které je firmám dodávají. Firmy, tedy odběratelé, kteří “kradenou práci” objednávají a platí, však 
postihovány nejsou. Ze zákona jim nic nehrozí. Maximálně ostuda v médiích. Kde existuje beztrestná 
poptávka po “kradené práci”, tam bude vždy existovat i relevantní nabídka, i když nelegální. Firmám je to 
jedno, žádný postih jim nehrozí. Primárně potřebují plnit zakázky. Ber kde ber. 
 

APA situaci s dovozem nelegálních cizinců sleduje dlouhodobě. Ukrajinci s polskými vízy se zabývá 
již od přelomu let 2015/2016. Jejich zaměstnávání v ČR gradovalo v polovině roku 2016. APA konzultovala 
situaci i s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), SÚIP a Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR). 
Na podzim 2016 se uskutečnilo setkání na nejvyšší úrovni mezi vedením APA a její polskou obdobou, 
Stowarzysenie agencji zatrudnien, k vyjasnění vztahu pracovní legislativy obou zemí EU. Z těchto 
zkušeností APA čerpá při posuzování různých kauz. 
 

Z dostupných informací z médií, prohlášení Policie ČR i spolumajitele Rohlik.cz pana Čupra zatím 
vyplývá, že v Rohlik.cz na pozici skladníků pracovali cizinci ze zemí mimo EU, především Ukrajinci. 
Pro práci na území EU je opravňovalo Schengenské vízum, vydané Polskou republikou. Ta jich 
za uplynulé 2 roky vydala, zčásti kvůli pomoci válkou zkoušené zemi, zčásti kvůli pomoci polským firmám 
s nedostatkem pracovní síly, přes 900 tisíc. Opravňují jejich držitele dle Evropské směrnice pobývat 
na území EU 2 roky, z toho 6 měsíců pracovat přímo v Polsku nebo 3 měsíce v jiné zemi EU. Reálně 
mohou nastat jen tyto 3 scénáře: 
 
a) Ukrajince s platnými vízy dočasně přidělila v režimu legálního agenturního zaměstnávání polská 

agentura práce s platným polským povolením k agenturnímu zaměstnávání. Polská agentura práce 
tak učinila dle ZoZ jednorázově a neopakovaně a své působení v ČR ohlásila předem Generálnímu 
ředitelství Úřadu práce. Rohlik.cz s ní podepsal Dohodu o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců 
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k uživateli a sdělil srovnatelné mzdové podmínky pro agenturní zaměstnance. K výše popsanému nebude 
mít SÚIP dle ZoZ námitek. Ze strany MPSV jde o legální způsob (disponujeme v tomto smyslu 
písemným prohlášením MPSV). Ale pozor: proti bude Policie ČR, která dle Zákona o pobytu cizinců 
polská pracovní víza neuznává. Pokud cizinec ze země mimo EU nemá české pracovní povolení, bere ho 
jako turistu. A ten pracovat nesmí, porušuje pobytový režim a bude vyhoštěn. Dochází zde ke kolizi 
pracovní a pobytové legislativy pro cizince ze zemí mimo EU. 

 
b) Ukrajince s platnými vízy dočasně přidělila v režimu agenturního zaměstnávání česká agentura 

práce s platným českým povolením k agenturnímu zaměstnávání. Jde o nelegální postup. Česká 
agentura práce by tak učinila v rozporu s §66 ZoZ, který od roku 2012 agenturám práce s českým 
povolením zakazuje přidělovat cizince, kteří musí mít pracovní povolení. Tedy všechny občany ze zemí 
mimo EU. Bylo by pak úplně jedno, jaký druh smlouvy měla česká agentura práce s Rohlik.cz (např. 
zastřené agenturní zaměstnávání). SÚIP to posoudí jako nelegální práci a bude pokutovat českou 
agenturu práce, Rohlik.cz zůstane zřejmě bez sankce. Policie ČR všechny Ukrajince s platnými vízy, kteří 
takto nelegálně pracují na území ČR, vyhostí. Dle informací, které se v kauze Rohlik.cz postupně 
objevují, se jeví tento způsob nejvíce pravděpodobný. 

 
c) Ukrajince s platnými vízy dovezla polská pseudoagentura bez polského povolení k agenturnímu 

zaměstnávání. Vykonávají zde agenturní zaměstnávání, nezhotovují žádné dílo, což jako skladníci ani 
nemohou. Pseudoagentura tak učinila v rozporu se ZoZ a Rohlik.cz s ní podepsal Smlouvu o dílo, čímž 
se oba dopustili zastřeného agenturního zaměstnávání. SÚIP to posoudí jako nelegální práci a bude 
pokutovat polskou pseudagenturu, Rohlik.cz zůstane zřejmě bez sankce. Policie ČR všechny Ukrajince 
s platnými vízy, kteří takto nelegálně pracují na území ČR, vyhostí. 

 
Z výše uvedeného je jasné, že zde dochází jednak ke kolizi národní a nadnárodní legislativy, jednak 

k opakovanému beztrestnému jednání firem, objednávajících a platících “kradenou práci”. Přestože 
je právě v poslanecké sněmovně v jednání sněmovní tisk č.911, novela Zákona o zaměstnanosti, nic 
z výše uvedeného neřeší. Pouze dále omezuje podnikání legálních českých agentur práce byrokratickými 
zásahy, zavedením půlmilionových kaucí a desetinásobným zdražením povolení k agenturnímu 
zaměstnávání. Žádná z navržených změn nepostihuje pseudoagentury, nabízející nelegální cizince. 
A už vůbec nepostihuje firmy, které “kradenou práci” ve velkém objednávají a platí. Z dlouhodobých 
průzkumů a odhadů vychází, že kromě čtvrt milionu legálně zaměstnaných agenturních zaměstnanců 
v ČR, se na trhu práce pohybuje minimálně další čtvrt milion nelegálů. SÚIP konstatoval ve své nedávné 
zprávě o výsledcích kontrolní činnosti, že došlo k prudkému nárůstu počtu nelegálních cizinců, dodávaných 
pseudoagenturami. Vláda ČR je však paradoxně podporuje tím, že chce zpřísnit podmínky pro legální 
agentury. Budou-li přijaty navržené změny zákona, posílí se role pseudagentur a ke kauzám typu 
Rohlik.cz bude docházet dále, ve stále větší míře. 

 
Ing. Radovan Burkovič, prezident APA 

 

  
 
 

V Ostravě 12.03.2017 


