
Náklady na hodinu práce studenta 
(zjednodušený výpočet, výše DPH v obou případech nebere v potaz výšku provize agentury) 

 

ROK 2004 
Studentova čistá mzda ……………………………... 50,- Kč 

Studentova daň z příjmu 15% ……………………… 9,- Kč 

Studentovo zdravotní a sociální pojištění 0% ……… 0,- Kč 

Zdravotní a sociální pojištění agentury 0% ………..  0,- Kč 

Daň z přidané hodnoty 5% ………………………….. 3,- Kč 
 
CELKEM NÁKLADY 2004 …………….. 62,- Kč 
 

ROK 2005 
(po novele Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti) 

Studentova čistá mzda ……………………………… 50,- Kč 

Studentova daň z příjmu 15% ……………………… 9,- Kč 

Studentovo zdravotní a sociální pojištění 12,5% …... 8,50 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění agentury 35% ……… 20,70 Kč 

Daň z přidané hodnoty 19% ……………………...… 16,80 Kč 
 
CELKEM NÁKLADY 2005 …………….. 105,- Kč 
 

ROZDÍL rok 2005 x rok 2004 

Kč 43,- / hod. PRO STÁT! 



Příklad dle statistiky JOB-centrum Ostrava rok 2004 
(zjednodušený výpočet, výše DPH v obou případech nebere v potaz výšku provize agentury) 

Vyplaceno studentům v čistých mzdách … 20.000.000,- Kč 

Odvedeno na dani z příjmu studentů 15% .. 3.529.411,- Kč 

Odvedeno na dani z přidané hodnoty 5% … 1.176.470,- Kč 
 
CELKEM NÁKLADY 2004 …… 24.705.881,- Kč 
 

STÁT DOSTAL V ROCE 2004   4.705.881,- Kč 
 

Příklad dle statistiky JOB-centrum Ostrava rok 2005 
(po novele Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti) 

Vyplaceno studentům v čistých mzdách ...… 20.000.000,- Kč 

Odvedeno na dani z příjmu studentů 15% ….. 3.529.411,- Kč 

Odvedeno pojištění studentů 12,5% ....………. 3.361.344,- Kč 

Odvedeno pojištění agentura 35% ...……….... 9.411.764,- Kč 

Odvedeno na dani z přidané hodnoty 19% .… 6.897.478,- Kč 

Odvedeno povinném odvodu za ZPS 4% ……… 431.675,- Kč 

Odvedeno pojištění odpovědnosti 0,56%…….… 150.588,- Kč 
 
CELKEM NÁKLADY 2005 …… 43.782.260,- Kč 
 

STÁT DOSTANE V ROCE 2005   23.782.260,- Kč 
 

ROZDÍL rok 2005 x rok 2004 

19.076.379,- Kč PRO STÁT! 



JOB-centrum a slogan roku 2004 : 
RYCHLE – LEVNĚ – LEGÁLNĚ 
Student uzavřel Dohodu o provedení práce a šel pracovat.  

Opakovaně, bez dalších papírů, nastupoval podle svého volna 
ve škole na brigády po celý rok. 
 

JOB-centrum a slogan roku 2005 : 
(po novele Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti) 

RYCHLE – LEVNĚ – LEGÁLNĚ 
Student uzavře Pracovní smlouvu a bude moci pracovat libovolně. 
Odvede veškerá pojištění. Agentura jej přihlásí na všech úřadech 
a po ukončení brigády (někdy jen pár hodin, jindy pár dní) opět 
odhlásí. Protože v době, kdy nemá pro něj práci, by ho musela 
platit jako by měla prostoj. 

Student uzavře Dohodu o pracovní činnosti a bude moci pracovat 
jen 20 hodin týdně. Odvede veškerá pojištění. Agentura jej přihlásí 
na všech úřadech a po ukončení brigády (někdy pár dní, jindy jen 
pár hodin) opět odhlásí. 

Výsledkem bude ohromný nárůst byrokracie. Dle statistiky 2003 
JOB-centrum Ostrava provedlo 14.573 takových krátkodobých 
brigád. To například znamená ročně jen na místní Okresní správu 
sociálního zabezpečení zaslat 29.146 přihlášení a odhlášení (2.428 
měsíčně, 110 denně). Dále posílat seznamy všech osob na všechny 
spolupracující firmy, tj. ohlásit se všemi nacionáliemi 3.251 osob 
223 firmám, i kdyby tam dělaly jen 2 hodiny. Dále…… 

POMALU – DRAZE - LEGÁLNĚ 
 
 


