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Obsah: 

V závěrečné odborné zprávě popište průběh posledního roku řešení projektu se zdůrazněním 

podstatných skutečností, které během hodnoceného roku nastaly. Popište naplnění cílů programu (ze 

kterého byl projekt spolufinancován) prostřednictvím cíle Vašeho projektu. Zpráva by měla 

korespondovat s návrhem projektu, měla by být zaměřena především na způsob řešení, požadované cíle 

a výsledky dle kategorie RIV. Obrázky, grafy nebo tabulky jsou jako doplňující část odborné zprávy velmi 

přínosné. Popište řešitelský tým, jeho aktuální složení a velikost. Doporučený počet stran je 10 až 15. 

 
 

Projekt č. TB03MPSV004 
 

„Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, BOZP agenturních zaměstnanců“ 
 

 

 
Řešení s finanční podporou TA ČR (program BETA) 

1. 7. 2015 – 30. 11. 2016 (17 měsíců) 
Interní číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6093 

Odborný garant MPSV, odborný gestor – Mgr. Eva Růžičková 
Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová 

 

 
Obor (podle CEP): AP – aplikovaný výzkum, A – společenské vědy, AQ - 
bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj; AE – řízení, správa a administrativa, AO – 
sociologie, demografie 

 

Požadované parametry řešení projektu (bod 25 technické a netechnické podmínky) - 

způsob splnění zadaných požadavků výzvy řešitelem:  

 
1. Jaký typ průzkumu hodlá v návrhu řešení využít a tento popíše a zdůvodní.  
a) On-line dotazníkové šetření (A) s přímým oslovením AP evidovaných MPSV; 
b) kvalitativní dotazníkové šetření (B) agentur a ag. zaměstnanců ve vybraném regionu – Jihlava, Třebíč; 
c) řízené rozhovory (C) s ag. zaměstnanci; 
d) expertní dotazníkové šetření (E). 
 
2. Jakou metodou bude projekt řešit a tuto popíše a zdůvodní.  
Při řešení projektu budou použity metody: sekundární analýza zdrojů, kvalitativní a kvantitativní terénní šetření, 
případové studie, konference, workshopy, tvorba obecného souboru informací o BOZP pro AP, syntéza 
poznatků a tvorba certifikované metodiky. 
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3. Uchazeč uvede, na jakém vzorku počtu osob bude projekt řešit – tj. jak a odkud získá data, jak jsou 
tato data aktuální a o jak velký vzorek se jedná.  
Šetření A – cca 1000 subjektů, údaje za rok 2015. 
Šetření B – cca 20 subjektů agentur práce, 20 agenturních zaměstnanců. 
Řízené rozhovory C – 8 – 10 osob se zkušeností agenturního zaměstnání. 
Dvě případové studie D (zahraniční pracovníci). 
Expertní dotazníkové šetření E – 10 – 15 z různých cílových skupin. 
 
4. Jak uchazeč hodlá zajistit dostupnost informací o BOZP u agenturních zaměstnanců – cizinců, kteří 
neovládají český jazyk?  
Soubor informací o BOZP v elektronické podobě pro AP (zaměstnance) bude přeložen do jazyků nejpočetněji 
zastoupených cizinců: bulharštiny (dle statistik 10 tis. osob pobývajících v ČR), polštiny (20 tis.), ruštiny (50 
tis.) a ukrajinštiny (100 tis.) + univerzálně do angličtiny. 
 
5. Uchazeč ve svém návrhu zdůvodní, zda a jak lze vytvořit soubor informací, aplikovatelných obecně 
pro jakoukoli pozici, který by byl využíván agenturou a následně byl doplněn informací 
zaměstnavatele, konkretizující rizika konkrétního pracovního místa.  

Řešení a činnosti řešitelského týmu budou zaměřeny na splnění požadavku - zpracování obecně použitelného 

souboru informací o BOZP pro AP. K tomuto budou také využity dlouholeté zkušenosti a poznatky z činnosti 

výzkumné instituce. 

 

Webové stránky projektu: http://www.vubp.cz/projekty/agentura/ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.vubp.cz/projekty/agentura/
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1. Dokumentace k průběhu řešení projektu 

 

2015 

■ Průběžná zpráva o realizaci projektu TB03MPSV004 za období/rok 2015 

(věcná část) 

■ Finanční část průběžné zprávy za rok 2015 

■ Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 

2016 

■ Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB03MPSV004 za rok 2016 (Věcná část) 

■ Finanční část závěrečné zprávy 

■ Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích (Příloha k závěrečné 

zprávě za rok 2016) včetně čtyř příloh: 

 

Příloha I. METODIKA PRO STANDARDIZOVANÉ VSTUPNÍ 
ŠKOLENÍ BOZP AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Příloha II. Souhrnná studie o agenturním zaměstnávání (poznatky 
a právní aspekty) 

Příloha III. Realizovaná terénní šetření 

Příloha IV. Realizované workshopy a konference 

 

2. ŘEŠITELSKÝ TÝM 

Řešitelský tým, jeho složení, velikost, činnosti 

Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborný 

garant MPSV-odborný gestor Mgr. Eva Růžičková 

 Řešitelský tým VÚBP, v.v.i.: Ing. Lenka Svobodová, PhDr. David Michalík, Ph.D., 

Ing. Petr Mrkvička (2015)/MUDr. Eva Hanáková (2016), PhDr. Milan Lupták, CSc., 

Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková, Ing. Jiří Tilhon, Jakub Růžička, Petr Přibyla, 

Eva Francová, Kamila Myšková 

 Externí spolupracovníci: JUDr. Eva Dandová, JUDr. Hana Gutová, Ph.D., 

advokátka; JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát, MUDr. Olga Železnová, VŠE; Mgr. 

Václav Brabec, Radoslav Vlasák; další spolupracovníci podílející se na terénních 

šetření, na přípravě a realizaci konference a dvou workshopů, na tvorbě podkladů 

pro návrh obecného standardu obsahu školení BOZP 



 

 
 
 

F-060, Verze 1 
Strana 6/27 

Vedoucí projektu zvolila angažování širšího interdisciplinárního týmu 
spolupracovníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., včetně externích 
odborníků a specialistů (zapojení prostřednictvím dohod o provedení práce) zejména pro 
získání aktuálních primárních informací prostřednictvím rozsáhlého souboru různých 
forem šetření (kvantitativní formou dotazníků i nástroji kvalitativního šetření – 
například formou řízených rozhovorů; expertního šetření) zaměřených na různé 
subjekty a cílové skupiny (agentury, svazy, asociace, odbory, HK, nevládní neziskové 
organizace, inspekce práce, úřady práce, ombudsman, právní kanceláře, významní 
zaměstnavatelé, agenturní zaměstnanci, organizace poskytují služby v oblasti BOZP 
apod.). V součinnosti s širším týmem spolupracovníků byly zpracovány dvě případové 
studie, připravena a realizována konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
a dva tematické workshopy ve VÚBP, v.v.i.. Logicky navazující a podstatnou činností 
týmu řešitelů ve spolupráci s externími odborníky bylo, na základě získaných aktuálních 
poznatků, zpracování návrhu doporučení k antidiskriminačním opatřením v oblasti BOZP 
agenturních zaměstnanců a k účinnějšímu prosazování BOZP v tomto segmentu trhu 
práce s požadovaným výstupem - certifikovaná metodika (změněna na výstup Hneleg). 
V rámci této metodiky byl týmem dle požadavku zadání vytvořen standardní soubor 
informací o BOZP, resp. o rizicích a jejich prevenci aplikovatelných obecně pro jakoukoli 
pozici (využití pro agentury). Zaměstnavatel by potom doplnil informace o konkrétním 
riziku (o BOZP) pro dané konkrétní pracovní místo. Všemi uvedenými aktivitami 
a činnostmi, syntézou výsledků analýz, realizovaného sběru a vyhodnocení primárních 
údajů o praxi BOZP při agenturním zaměstnávání vytvořil široký řešitelský tým podklady 
pro využití při tvorbě strategií, sociální politiky, politiky zaměstnanosti, Národní politiky 
BOZP a jejích akčních plánů i pro potřeby inspekce práce. 
V průběhu realizace projektu byl řešitelský tým stabilní. Jedinou změnou v širším týmu 
VÚBP, v.v.i. bylo k 31. 12. 2015 ukončení činnosti Ing. P. Mrkvičky a do týmu byla v roce 
2016 zapojena MUDr. Eva Hanáková (realizace terénních šetření). 

 

3. PROJEKTEM PLÁNOVANÝ/POŽADOVANÝ VÝSLEDEK/VÝSTUP 

 

PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK 

 

(1) Název výsledku: Antidiskriminační opatření a BOZP agenturních 
zaměstnanců. 
Druh výsledku: Nmet – certifikovaná metodika 
Termín dosažení výsledku: 11/2016 
Popis výsledku: Výstupem je certifikovaná metodika, která bude zpracována na 
základě výsledků výzkumné činnosti řešitelského týmu, tj. sekundárních analýz, 
primárních aktuálních dat z vlastních šetření (podniků, agentur, ag. 
zaměstnanců), případových studií, výsledků plánované konference 
(workshopů), odborných konzultací se zástupci inspekčních orgánů, sociálních 
partnerů, asociací apod. 
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Původní druh výsledku: Nmet – certifikovaná metodika byl na základě 
neudělení certifikace změněn na Hneleg, předaný s označením dle RIV jako 
O – ostatní pod názvem „Metodika pro standardizované vstupní školení 
BOZP agenturních zaměstnanců“. 
 

4. NAPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU 

CÍL PROJEKTU 

Cílem řešení projektu je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního 

zaměstnávání v ČR, o kvalitě pracovního života v nejisté formě zaměstnávání a zejména 

o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a prevence rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech. 

 
Řešení projektu reaguje na dlouhodobý nedostatek poznatkové základny o realitě a praxi 
v tomto segmentu trhu práce.  
 

Přispění k naplnění cílů programu BETA (ze kterého byl projekt spolufinancován) 

prostřednictvím cíle projektu „Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, BOZP 

agenturních zaměstnanců“ 

 

Program BETA a jeho cíle - Program BETA (Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji 
a inovacích pro potřeby státní správy) je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby 
orgánů státní správy, zejména těch správních úřadů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje 
a inovací. Cílem tohoto programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, 
dozorových činností, stejně jako zlepšení služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které povedou 
k vyšší inovativnosti, hospodárnosti a efektivní alokaci veřejných prostředků.  

Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků 
příslušných orgánů státní správy. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je cílem rozšiřování 
socioekonomické poznatkové základny v oblasti nových faktorů ovlivňujících systémy sociální ochrany 
obyvatelstva a kvalitu pracovního života, sociálních dopadů integrace ČR do evropských a globálních 
struktur, sociálně ekonomických dopadů stárnutí populace, české sociální a rodinné politiky a efektivnosti 
a kvality trhu práce. Specifické cíle resortu vychází z Národního akčního plánu sociálního začleňování, 
z Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb a Národního programu přípravy na stárnutí 
(Kvalita života ve stáří). Základem pro výzkumné priority je také Národní akční plán k transformaci 
a sjednocení systému péče o ohrožené děti (NAP), Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
České republiky společně se Střednědobými strategickými záměry EU v oblasti BOZP na léta 2007 až 2012. 
Mezi specifické cíle MPSV v sociální oblasti bylo zařazeno - zvyšovat efektivnost sociálního systému 
a navrhnout nástroje a opatření podporující trvalé zvyšování kultury bezpečnosti práce i v kontextu 
odlišných zvyklostí v globalizované společnosti.  
 

Realizovaná výzkumná činnost a zpracované výstupy/výsledky přispěly k cílům 
programu BETA, neboť mohou být použity pro potřeby orgánů státní správy (vč. 
sociálních partnerů) ke zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních 
mechanismů, dozorových činností, stejně jako zlepšení služeb, informačních 
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a řídicích produktů a postupů, které povedou k vyšší inovativnosti, hospodárnosti 
a efektivní alokaci veřejných prostředků.  
 
Realizovaná výzkumná činnost a zpracované výstupy/výsledky dále naplňují 
stanovený specifický cíl MPSV - zvyšovat efektivnost sociálního systému 
a navrhnout nástroje a opatření podporující trvalé zvyšování kultury bezpečnosti 
práce i v kontextu odlišných zvyklostí v globalizované společnosti.  

Akceptací a doporučením vytvořeného metodického materiálu bude stát/MPSV 

prosazovat principy sociální politiky a BOZP v praxi. Podpoří správné provádění 

vstupních školení BOZP, tj. předání potřebných informací agenturním pracovníkům, 

mnohdy cizím státním příslušníkům, a to jak v samotné oblasti BOZP, tak i určitou formou 

pomoci těmto osobám při řešení jejich problémů se začleňováním do společnosti. Metodika 

sjednocuje a zcela nově vytváří pro formu agenturního zaměstnávání jednotný 

standard vstupních školení BOZP. Vedle této textové části vstupního školení BOZP pro 

agentury práce byla také zpracována textová část školení BOZP v jazykových 

mutacích (anglicky, rusky, ukrajinsky, polsky a bulharsky) pro samotné agenturní 

zaměstnance. 

Poznatky a výsledky řešení projektu mohou přispět k plnění cílů Koncepce MPSV. 

V rámci řešení byla zdůrazněna také potřebná podpora a zaměření činnosti výzkumného týmu na 

okruhy problémů, které vymezuje aktuální Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 

2015 – 2017, s výhledem do roku 2020. Konkrétně se jedná o následující témata: 

Bod 3.2.9. Agenturní zaměstnávání: Analyzovat dopady činnosti soukromých agentur práce na oblast 

zaměstnanosti. Používat formu přenechávání pracovních sil jako službu dočasnou, nikoliv trvalou. Zpracovat 

a předložit vládě legislativní úpravy v oblasti přenechávání pracovních sil (včetně zpřísnění podmínek pro 

ustavení a působnost agentur práce) s cílem posílit pracovněprávní ochranu zaměstnanců.  

Cíl/opatření č. 2.9. Cíl: Regulace činnosti agentur práce. Opatření: Uplatňovat důslednou, pravidelnou 

kontrolu působnosti agentur práce z hlediska: 

 dodržování právních předpisů vymezujících jejich činnosti s akcentem na: 

 porušování práv agenturních zaměstnanců 

 diskriminaci oproti ostatním zaměstnancům u uživatele 

 zneužívání pracovní migrace, zneužívání cizinců 

 preferenci (v rámci právních norem) občanů ČR a EU vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání 

 eliminaci fiskálních ztrát nezdaněnými příjmy agentur práce způsobené neodváděním daní, pojistného 
na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění. 

Cíl: Regulace činnosti agentur práce. Opatření: Meziročně zvýšit počet kontrol dodržování dohod 

o agenturním zaměstnávání mezi agenturami práce a uživateli této formy zaměstnávání s akcentem na 

dodržování pracovněprávních, mzdových předpisů a interních prováděcích směrnic vůči agenturním 

zaměstnancům; o výsledku těchto kontrol a přijatých opatřeních předkládat souhrnné roční zprávy poradě 

vedení MPSV vždy k 31. 3. t.r. 
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Cíl/opatření č. 2.9.1.a. Cíl: Regulace činnosti agentur práce. Opatření: Na základě věcného podkladu 

zpracovat návrh změn právních předpisů v oblasti přenechávání pracovních sil (včetně zpřísnění podmínek 

pro ustavení a působnost agentur práce) s cílem posílit pracovněprávní ochranu zaměstnanců. 

Cíl/opatření č. 2.9.1.b. Cíl: Regulace činnosti agentur práce. Opatření: Aktualizovat databázi informačního 

systému obsahující přehled o činnosti agentur práce, doplněnou o odpovědného zástupce právnické, případně 

fyzické osoby zprostředkující zaměstnání a další nezbytné informace o jejich činnosti (časové omezení 

agenturního zaměstnávání, zaměstnávání s cizím prvkem, odpovědnost za škodu, rovnost pracovních 

a mzdových podmínek apod.). 

 

5. POUŽITÉ METODY 

 Sekundární analýza zdrojů. 
 Vytvoření webových stránek projektu; průběžná aktualizace a příprava pro budoucí 

aplikace (certifikovanou metodiku, vstupní školení pro AP a základní informace 
o BOZP pro agenturní zaměstnance v češtině a dalších pěti jazycích). 

 Kvalitativní a kvantitativní terénní šetření: 
• Šetření A: on-line dotazník (seznam AP na stránkách MPSV); 
• Šetření B: dotazníková šetření a řízené rozhovory s AZ a AP zejména v regionu 

Jihlava, Třebíč, (doplňkově v regionu Ostrava, Plzeň, Most); 
• Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností agenturního zaměstnání 

(z okruhu osob bývalého SSSR); 
• Dvě případové studie D: zahraniční pracovníci; 
• Expertní dotazníkové šetření E: experti z různých cílových skupin. 

 Příprava a realizace konference (6. 6. 2016). 
 Příprava a realizace dvou tematických workshopů (23. 6. 2016). 
 Vytvoření modelu-obecného souboru informací o BOZP pro APOD. 
 Syntéza poznatků a tvorba certifikované metodiky, vč návrhu brožur (vstupní školení 

pro agentury práce a textová část školení pro agenturní zaměstnance v pěti jazycích 
- anglicky, rusky, ukrajinsky, polsky a bulharsky). 

 Zpracování a zajištění požadovaných dokumentů pro certifikační proces (pro MPSV 
– oponentní posudky, žádost, návrhy osvědčení, implementačního plánu aplikace 
výsledků projektu v praxi, smlouvy o uplatnění certifikované metodiky apod.). 

 Zpracování výstupních materiálů a projektových dokumentů (závěrečná zpráva 
a přílohy). 

 

6. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

RÁMCOVÝ PRŮBĚH ŘEŠENÍ V ROCE 2015 

Řešitelský tým v roce 2015 postupoval dle schváleného projektu, jeho harmonogramu, 

obsahu a cílů jednotlivých etap. Dílčí cíle etap v roce 2015 byly řešitelským týmem 

splněny. Do vymezených úložišť byly soustředěny a vyhodnoceny obsáhlé informační 
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zdroje týkající se agenturního zaměstnávání. Zpracovány byly pracovní verze příslušných 

analýz. 

HARMONOGRAM (Název činnosti) 
 

Měsíc 

Rok 2015  

Etapa č. 1 - a) Nastavení systému řízení projektu (administrativa a 

dokumentace); smlouvy; webové stránky projektu; interní plán pracovních 

schůzek 

M7-M8 

Etapa č. 1 - b) Vymezení okruhu údajů a soustředění informačních zdrojů - 

výstupem úložiště dat 

M8-M9 

Etapa č. 2 - a) Základní a sekundární analýzy, vyhodnocení zdrojů, statistik, 

trendů a směrů vykonávaných pracovních činností a jejich rizik 

M10-M11 

Etapa č. 2 - b) Příprava a realizace šetření (A); on-line dotazník zaměřený na 

agent. práce, cílové skupiny 

M10-M12 

Etapa č. 2 - c) Zpracování průběžné roční zprávy; administrativa M12 

 
Realizované kontrolní dny v roce 2015 za účasti odborného garanta MPSV a jeho 
odborného gestora (zápisy jsou uloženy u řešitele) 
 

Číslo 

schůzky 

Datum  Hodina Místo 

1. 5. 11. 2015 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

2. 10. 12. 2015 17:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

 

POPIS PRŮBĚHU A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ V ROCE 2016 

Řešitelský tým také v roce 2016 postupoval dle schváleného projektu, jeho harmonogramu, 

obsahu a cílů jednotlivých etap. Plánované činnosti a dílčí cíle etap v roce 2016 byly 

řešitelským týmem splněny. 

Finanční prostředky na řešení projektu (1. 7. 2015 – 30. 11. 2016) byly hospodárně 

vynaloženy a čerpány v souladu s projektem a příslušnou Smlouvou o poskytnutí 

podpory č. 201503042 mezi TA ČR a VÚBP, v.v.i. Konkrétně bylo na řešení projektu 

vynaloženo 1 703 tis. Kč osobních nákladů (značná část formou DPP – např. terénní 

a expertní šetření, konference, workshopy, právní konzultace, tvorba metodiky, oponentní 

posudky apod.), 65 tis. Kč nákladů na služby (např. překlady), 20 tis. ostatních přímých 

nákladů (materiál, cestovné) a 344,6 tis. Kč režijních nákladů. 
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HARMONOGRAM (Název činnosti) Měsíc 

Rok 2016  

Etapa č. 2 - d) Dopracování průběžné roční zprávy; dokumentace, účetní evidence; 
výstupní databáze z on-line dotazníkového šetření 

M1 

Etapa č. 3 - a) Vyhodnocení šetření (A); příprava a realizace kvalitativního 
dotazníkového šetření ve vybraném regionu (B) 

M2-M4 

Etapa č. 3 - b) Příprava, realizace a vyhodnocení řízených rozhovorů (C), zpracování 
dvou případových studií (D) 

M2-M4 

Etapa č. 3 - c) Příprava a realizace expertního šetření (E); syntéza a vyhodnocení 
poznatků 

M3-M4 

Etapa č. 4 - a) Tvorba návrhu standardních informací o BOZP, rizicích, prevenci pro 
pozice 

M5-M7 

Etapa č. 4 - b) Příprava a realizace konference včetně dvou workshopů M5-M7 

Etapa č. 4 - c) Návrh certifikované metodiky Nmet "Antidiskriminační opatření a BOZP u 
agenturních zaměstnanců" 

M6-M7 

Etapa č. 5 - a) Dokončení certifikované metodiky a její předložení k certifikaci M8-M9 

Etapa č. 5 - b) Syntéza všech poznatků; dokončení návrhu souboru standardů o BOZP 
pro AP v elektronické podobě (překlady do 5 jazyků) 

M8-M10 

Etapa č. 5 - c) Ukončení projektu (výstupní zpráva, administrativa) M11 

 
Činnosti byly realizovány prostřednictvím schváleného harmonogramu, průběžně 
koordinovány prostřednictvím pracovních schůzek a přímých kontaktů členů řešitelského 
týmu.  

Podrobnější specifikace konkrétních činností v rámci plánovaných a realizovaných 

etap v roce 2016 

 

Etapa č. 2 (10/2015 – 01/2016) 

Základní a sekundární analýzy, vyhodnocení zdrojů, zpracování dostupných statistik, 

trendů i nově nastupujících směrů v charakteru vykonávaných pracovních činností 

a jejich rizik (zaměstnanost, pracovní úrazovost, nemocnost, rizikovost práce apod.). 

Příprava a realizace šetření (A) – šetřící sonda prostřednictvím on-line dotazníku 

zaměřené na agentury práce (cca 1000 subjektů). Zpracování průběžné zprávy a dalších 

podkladů dle požadavků TAČR, administrativní a dokumentační práce (uzavření roční 
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dokumentace, účetní evidence). Příprava plánu činností na rok 2016 – plán schůzek, 

konkretizace úkolů pro členy týmu, uzavření smluv a dohod o provedení práce apod. 

 

 

Etapa č. 3 (02/2016 – 04/2016)  

Vyhodnocení šetřící sondy z etapy č. 2. Příprava a realizace kvalitativního 

dotazníkového šetření (B) ve vybraném regionu (Jihlava, Třebíč) zaměřeného na agentury 

a agenturní zaměstnance v dané lokalitě. Příprava, realizace a vyhodnocení řízených 

rozhovorů (C) s agenturními zaměstnanci (8 – 10 osob). Zpracování dvou případových 

studií z praxe agenturního zaměstnávání (D) - (z okruhu osob bývalého SSSR). Příprava 

a realizace expertního šetření (E) - (10 – 15 odborníků) z řad zaměstnanců agentur, svazů, 

asociací, odborů, HK, nevládních neziskových organizací, inspekcí práce, úřadů práce, 

ombudsman, právních kanceláří, významných zaměstnavatelů, organizace poskytují služby 

v oblasti BOZP apod. Syntéza a vyhodnocení dosavadních poznatků z analýz, šetřících 

sond, expertního šetření. 

 

Etapa č. 4 (05/2016 – 07/2016) 

Prvotní tvorba návrhu souboru informací o BOZP, resp. o rizicích a jejich prevenci pro 

pracoviště agenturních zaměstnanců aplikovatelných obecně pro jakoukoli pozici (využití 

pro agentury), kdy zaměstnavatel bude moci doplnit informace o konkrétním riziku (o BOZP) 

pro dané pracovní místo. Příprava a realizace konference (6. 6. 2016; pod záštitou Výboru 

pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, ministryně práce a sociálních věcí a ve 

spolupráci se Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP, 

Asociací poskytovatelů personálních služeb, Asociací pracovních agentur, sociálními 

partnery, Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i.). Příprava a realizace dvou 

tematických workshopů (23. 6. 2016). Zpracovávání návrhu certifikované metodiky. 

 

Etapa č. 5 (08/2016 – 11/2016) 

Syntéza všech poznatků získaných v průběhu řešení projektu. Možné úpravy a doplnění 

návrhu certifikované metodiky Nmet „Antidiskriminační opatření a BOZP agenturních 

zaměstnanců“ – vytvoření optimálního rámce žádoucí úrovně zajištění BOZP na 

pracovištích agenturních zaměstnanců v souladu se zadáním tohoto projektu - předložení 

k certifikaci prostřednictvím odborného garanta MPSV. Finální podoba souboru 

informací o BOZP pro agentury práce v elektronické podobě a překlad do 5 vybraných 

jazyků. Administrativní činnosti související s ukončením projektu dle požadavku 

zadavatele (výstupní závěrečná zpráva). 
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Certifikovaná metodika byla změněna z označený výstupu Nmet na Hneleg pod názvem 

„Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců“. 

 

REALIZACE 8 KONTROLNÍCH DNŮ V ROCE 2016 ZA ÚČASTI ODBORNÉHO GARANTA 

Číslo 

schůzky 

Datum  Hodina Místo 

1. 18. únor (čtvrtek) 16:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

2. 17. březen (čtvrtek) 16:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

3. 21. duben (čtvrtek) 16:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

4. 19. květen (čtvrtek) 16:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

5. 30. srpen (úterý) 14:30 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

6.   8. září (čtvrtek) 16:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

7.  20. říjen (čtvrtek) 13:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

8. 10. listopad (čtvrtek) 16:00 VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9 

Zápisy ze schůzek řešitelského týmu a kontrolních dnů projektu jsou uloženy v příslušné 

dokumentaci u řešitele. 

V průběhu řešení projektu byly práce se širším týmem dle konkrétní potřeby operativně 

koordinovány prostřednictvím osobních schůzek a elektronicky (email). 

 

V další části této zprávy jsou stručně uvedeny její čtyři doplňující přílohy. Šířeji je pouze 

popsán výsledek/výstup projektu charakteru Hneleg „Metodika pro standardizované vstupní 

školení BOZP agenturních zaměstnanců“. 
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7. PŘÍLOHA I. – Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP 
agenturních zaměstnanců 

 

Výsledek řešení projektu 

„Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců“ je 

výsledkem řešení projektu. Metodika obsahuje vytvořený soubor informací pro vstupní 

školení BOZP, aplikovatelných obecně pro jakoukoli pozici. Je doporučením k využívání 

agenturami práce umožňující doplnění informací zaměstnavatele - uživatele, konkretizující 

rizika konkrétního pracovního místa.  

Pro žádoucí uplatňování BOZP v praxi bylo vhodné sjednotit vstupní školení agenturních 

zaměstnanců, kteří vstupují na trh práce, zpravidla plném různých specifik, která běžný 

zaměstnanec v běžném pracovněprávním vztahu nemusí řešit. Metodika nově stanovuje 

základní požadavky obsahové náplně školení BOZP u agentur práce. Přináší návrh jak 

samotné struktury, která se skládá z obligatorní části povinné pro všechny zaměstnance, 

a z fakultativní, tj. části, která může být pověřeným pracovníkem agentury práce, který 

školení provádí, přizpůsobena podle odvětvového, oborového či profesního zaměření, 

doplněna o specifika a charakteristiky vlastní danému regionu či poptávce. 

Akceptací a doporučením tohoto metodického materiálu bude stát/MPSV prosazovat 

principy sociální politiky a BOZP v praxi. Podpoří správné provádění vstupních školení 

BOZP, tj. předání potřebných informací agenturním pracovníkům, mnohdy cizím státním 

příslušníkům, a to jak v samotné oblasti BOZP, tak i určitou formou pomoci těmto osobám 

při řešení jejich problémů se začleňováním do společnosti. 

Metodika sjednocuje a zcela nově vytváří pro formu agenturního zaměstnávání jednotný 

standard vstupních školení BOZP. 

Navržená struktura vstupního školení je pro praxi agenturního zaměstnávání, pro školitele 

zpracována do textové podoby, která poskytuje nejzákladnější informace o zavedeném 

systému i obsahu BOZP v ČR a také poskytuje flexibilní prostor pro budoucí aktualizaci či 

doplnění obsahu dle konkrétních (specifických) podmínek.  

Příjemce podpory (na jejímž základě byla metodika vytvořena): Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v.v.i. 

Autor/autorský kolektiv 

Ing. Jiří Tilhon, Mgr. Václav Brabec za podpory řešitelského týmu projektu ve složení: Ing. 

Iveta Mlezivová (vedoucí řešitel projektu), Ing. Lenka Svobodová, PhDr. Milan Lupták, CSc., 

PhDr. David Michalík, Ph.D., MUDr. Eva Hanáková, Hana Hlavičková, Mgr. Alena 
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Horáčková, Ing. Petr Mrkvička, Jakub Růžička, Eva Franceová, Petr Přibyla, Kamila 

Myšková a ve spolupráci s dalšími odborníky z praxe: JUDr. Eva Dandová, JUDr. Hana 

Gutová, Ph.D., JUDr. David Šmíd, Ph.D., MUDr. Olga Železnová, VŠE; Radoslav Vlasák 

a dalšími spolupracovníky, kteří se podíleli na terénních šetřeních, na přípravě a realizaci 

konference a dvou workshopů, na tvorbě podkladů pro návrh obecného standardu obsahu 

školení BOZP. 

Dedikace (uvedení odkazu na příslušný projekt VaV, výzkumný záměr nebo dotační 

program):  

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB03MPSV004; 

http://www.vubp.cz/projekty/agentura/ 

Návrh metodiky byl postoupen k oponentnímu posouzení čtyřem odborníkům (vzhledem 

k rozsahu i citlivosti problematiky bylo zvoleno zastoupení jak státní správy, tak i agentury 

práce a zaměstnavatele/ uživatele). Dva jsou z resortu (inspekce práce), dva z praxe (jeden 

z agentury práce a jeden zástupce uživatele). Zpracovatelé čtyř nezávislých oponentních 

posudků (posudky byly zpracovány pro MPSV v rámci certifikačního procesu a jsou přílohou 

osvědčení): 

 Odborný posudek z podnikové sféry:  

1) Karel Kubíček (irg. s.r.o. – agentura práce); 
2) JUDr. David Falta (Metrostav a.s. - uživatel);  

 

 Odborný posudek ze státní správy:  

3) Bc. Blanka Cihlářová (Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce); 
4) Ing. Jaromír Elbel (Státní úřad inspekce práce - Oblastní inspektorát práce, nyní 
v důchodu). 

Oponentní posudky byly kladné, dílčí připomínky a náměty byly do návrhu metodiky 

řešitelským týmem zapracovány. 

Cíle metodiky 

Rámcovým cílem prosazení a uplatnění metodiky v praxi je zvyšování kultury bezpečnosti 

práce i v kontextu odlišných zvyklostí v globalizované společnosti; správné provádění 

vstupních školení BOZP, tj. předání potřebných informací agenturním pracovníkům. Zcela 

konkrétním cílem metodiky je vytvoření souboru informací pro vstupní školení BOZP 

v oblasti agenturního zaměstnávání v ČR, aplikovatelných obecně pro jakoukoli pozici.  

Cílem uplatnění metodiky v praxi je poskytnout ve vhodné a srozumitelné formě cílovým 

skupinám (agenturám práce, agenturním zaměstnancům a zaměstnavatelům/uživatelům) 

nástroj pro kvalitní uplatnění BOZP na pracovištích agenturních zaměstnanců. Stanovit 

příslušné kroky a opatření k ochraně zdraví při práci a k omezení rizik možného poškození 
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zdraví v této formě pracovních vztahů. Vytvořený standardní soubor informací o BOZP, 

resp. o rizicích a jejich prevenci v obecné rovině s možností rozšíření těchto informací a rizik 

podle konkrétního umístění agenturního zaměstnance, nabídne všem aktérům této formy 

zaměstnávání praktické vodítko pro aplikaci BOZP do své praxe. Poskytnout znalosti 

a dovednosti z oblasti BOZP ve vhodné a praktické podobě daným cílovým skupinám 

umožní formovat návyky pro bezpečné chování při práci nebo při pracovních činnostech 

a pro užívání bezpečných pracovních postupů. 

Novost postupů u dané metodiky 

Metodika je novým, praktickým a originálním postupem pro zavedení jednotného postupu 

při provádění vstupního školení BOZP zaměstnanců agentur práce. Agenturní 

zaměstnávání formou dočasného přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli je v ČR 

značně rozšířené a tento způsob zaměstnávání způsobuje složitější vztahy na pracovišti. 

Metodika k provedení vstupního školení BOZP pro zaměstnance agentury práce je 

materiálem, který doposud v oblasti agenturního zaměstnávání chyběl. 

Uplatnění metodiky a hlavní směry využití metodiky v praxi  

Metodika je primárně určena Ministerstvu práce a sociálních věcí, které ji jako uživatel bude 

uplatňovat. Metodiku bude možné uplatnit pro informování všech stran zainteresovaných 

v procesu agenturního zaměstnávání, tj. agentur práce, agenturních zaměstnanců 

a uživatelů. 

Navržená struktura, forma a obsah vstupního školení je určena pro praxi agenturního 

zaměstnávání, pro všechny dotčené jeho aktéry v této formě zaměstnávání. Určena je pro 

agentury práce, zaměstnavatele/uživatele, agenturní zaměstnance. Využita může být také 

sociálními partnery, institucemi resortu práce a sociálních věcí (inspekcí práce) apod. Pro 

školitele je zpracována do textové podoby, která poskytuje nejzákladnější informace 

o zavedeném systému i obsahu BOZP v ČR a také poskytuje flexibilní prostor pro budoucí 

aktualizaci či doplnění obsahu dle konkrétních (specifických) podmínek. Vedle této textové 

části vstupního školení BOZP pro agentury práce je také vyhotovena textová část školení 

BOZP „Základní instruktáž BOZP pro agenturní zaměstnance“ v jazykových mutací 

(anglicky, rusky, ukrajinsky, polsky a bulharsky) pro samotné agenturní zaměstnance. 

Metodika „Metodika pro standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců“ 

bude zveřejněna na webové stránce projektu http://www.vubp.cz/projekty/agentura/. 

Návrh implementace a monitorovacích ukazatelů 

V následujících 3 letech od ukončení projektu a během trvání implementačního plánu se 

navrhuje následující monitorování: 

■ Počet návštěv (monitoring) webových stránek s metodikou (s možností stažení pro 

konkrétní využití v praxi). Termín: ročně (za roky 2017, 2018, 2019) 



 

 
 
 

F-060, Verze 1 
Strana 17/27 

■ Počet publikovaných informací a článků prezentujících metodiku „Metodika pro 

standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců“. Termín: ročně 

(za roky 2017, 2018, 2019) 

■ Počet nových cizojazyčných verzí „Základní instruktáže BOZP pro agenturní 

zaměstnance“, které budou zpracovány a vydány dle požadavků resortu a aktuálních 

potřeb praxe. Termín: ročně (za roky 2017, 2018, 2019) 

Předpokládané přínosy společenského a ekonomického charakteru 

Tímto nástrojem (metodikou) bude možné prosazovat efektivnost sociálního systému 

podporující trvalé zvyšování kultury bezpečnosti práce i v kontextu odlišných zvyklostí 

v globalizované společnosti.  

Přínosem výsledku bude optimální základní znalostní potenciál agenturního zaměstnance 

a současně i společnosti – agentury práce pro zajištění bezpečné práce a pro ochranu 

fyzického, duševního a sociálního zdraví dotčených pracovníků. Díky tomuto potenciálu 

bude docházet ke snížení úrazovosti a ztrát na životech při pracovních činnostech.  

V obecné rovině se trend dlouhodobého zvyšování úrovně BOZP promítá do celkového 

snižování pracovní úrazovosti. Ekonomické přínosy výsledku se ve svém konečném 

důsledku promítnou do celospolečenských výdajů vynakládaných státem na vypořádání 

nákladů spojených s pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Jen odvrácení každého 

pracovního úrazu na základě odpovídajících znalostí a dovedností ekonomicky aktivních 

občanů znamená minimální úsporu celospolečenských nákladů a ztrát v průměru 366 tis. 

Kč, odvrácení smrtelného pracovního úrazu 15,4 mil. Kč, u nemocí z povolání jde o částku 

3,3 mil. Kč. Stát tak může podle kvalifikovaných propočtů ročně ušetřit kolem 19 miliard Kč, 

které nebude muset vynaložit na pokrytí nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání.  
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Základní filozofii navržené metodiky vystihuje následující schéma: Dvoustupňové vstupní 

školení BOZP agenturních zaměstnanců 
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8. PŘÍLOHA II. – SOUHRNNÁ STUDIE O AGENTURNÍM 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ (POZNATKY A PRÁVNÍ ASPEKTY) 

Studie v rozsahu 91 stran v první části obsahuje výchozí rámec agenturního zaměstnávání 

a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jeho podobu v současnosti představuje „Strategie 

EU v BOZP do roku 2020“; Směrnice Evropského parlamentu a Rady; Úmluva Mezinárodní 

organizace práce. Na národní úrovni pak zejména koncepce MPSV a cíle sociálních 

partnerů (ČMKOS, Svaz průmyslu a dopravy ČR). 

Druhá část studie obsahuje anotaci souhrnných výsledků sekundární analýzy relevantních 

informačních zdrojů, včetně metodologických východisek šetření kvality pracovního života 

agenturních zaměstnanců. Třetí až pátá část studie je zaměřena na právní problematiku 

agenturního zaměstnávání. Antidiskriminačnímu/rovnému zacházení při agenturním 

zaměstnávání se věnuje šestá kapitola studie. 

Sedmá kapitola je zaměřena na prezentaci vybraných statistických údajů a informací. 

V osmé kapitole jsou uvedeny veřejné zdroje a odkazy věnující se problematice agenturního 

zaměstnávání v ČR v posledních letech. V závěrečné deváté kapitole je uveden soubor 

námětů k řešení na podporu antidiskriminačních opatření – viz dále některé z námětů. 

 

PRACOVNÍ NÁMĚTY k řešení problematiky agenturního zaměstnávání vycházející 
z projektu: 

 Náměty na zajištění rovných podmínek a zvýšení kultury BOZP (s cílem 
standardizace vstupního školení pro všechny agenturní zaměstnance včetně 
informací pro cizince v jejich rodných jazycích): 

 Šíření vlastní metodiky v rámci osvěty a propagace vhodnými metodami a prostředky 
(integrovaný portál MPSV, bozpinfo.cz, asociace sdružující agentury práce, nevládní 
organizace zaměřené na pomoc cizincům, apod.) se zaměřením na cílové skupiny, 
tj. především agentury práce, agenturní zaměstnanci a v obecné rovině uživatelé. 

 K realizaci šíření metodiky jsou v implementačním plánu navrženy následující 
monitorovací ukazatele: 

 Počet návštěv (monitoring) webových stránek s metodikou (s možností stažení pro 
konkrétní využití v praxi). 
Termín: ročně (za roky 2017, 2018, 2019) 

 Počet publikovaných informací a článků prezentujících metodiku „Metodika pro 
standardizované vstupní školení BOZP agenturních zaměstnanců“. 
Termín: ročně (za roky 2017, 2018, 2019) 

 Počet nových cizojazyčných verzí „Základní instruktáže BOZP pro agenturní 
zaměstnance“, které budou zpracovány a vydány dle požadavků resortu a aktuálních 
potřeb praxe. 
Termín: ročně (za roky 2017, 2018, 2019) 

 
Další zpracované náměty jsou uvedeny v uvedené kapitole studie. 
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9. PŘÍLOHA III. – REALIZOVANÁ TERÉNNÍ ŠETŘENÍ 

Rozsáhlá příloha obsahuje metodiky a zpracované výsledky všech realizovaných šetření. 

V této části odborné zprávy uvádíme vzhledem k rozsahu pouze jejich základní přehled. 

 

Řešitelský tým s širším týmem spolupracovníků realizoval rozsáhlý soubor šetřících sond. 

Je zřejmé, že věcně nejobtížnější je stále sběr primárních údajů o skutečné praxi v BOZP 

při agenturním zaměstnávání (souvisí s neochotou poskytovat jakékoli informace, se silnou 

lobby, s tendencí ke snižování standardů pracovních podmínek, s potíráním diskriminace 

a nelegálního zaměstnávání apod.). Provedení klasického reprezentativního terénního 

šetření bylo z věcného i ekonomického hlediska nereálné (navíc nejproblematičtější je stále 

zastřené agenturní zaměstnávání). 

 

Přehled souboru konkrétních terénních šetření (jednotlivých šetřících sond) v oblasti 

agenturního zaměstnávání v ČR  

■ Šetření A (osloveno 1612 AP; získáno a vyhodnoceno 158 vyplněných dotazníků). 

Na přelomu roku 2015/2016 bylo na základě oficiálního aktuálního seznamu agentur práce, 

dostupného na stránkách MPSV ČR, dotazníkem obesláno 1612 elektronických adres. 

Kompletně vyplněných dotazníků se navrátilo 63, což představuje 4% návratnost. Kromě 

toho je z daného šetření uloženo v databázi 277 kompletních, nekompletních a duplicitních 

záznamů. Po odstranění duplicit a záznamů bez dat postoupilo k dalšímu zpracování 158 

dotazníků. 

■ Kvalitativní šetření B – řízené rozhovory s AP a agenturními zaměstnanci ve 

vybraném regionu-Jihlava, Třebíč (osloveno 28 AP, realizovány byly rozhovory 

s kompletními záznamy ze 4 agentur práce a bylo provedeno 20 kompletních interview 

s agenturními zaměstnanci). Doplňující šetření agentur práce bylo ještě aktuálně v září 

2016 realizováno v dalších regionech (Ostrava, Plzeň, Most). 

■ Kvalitativní šetření C – řízené rozhovory v regionu Praha a Střední Čechy (10 

kompletních interview s cizinci - s osobami se zkušeností agenturního zaměstnávání 

z okruhu osob bývalého SSSR). 

■ Kvalitativní šetření D – případová studie ukrajinští a ruští pracovní migranti na 

českém trhu práce v segmentu agenturního zaměstnávání a případová studie ukrajinští 

pracovní migranti jako majitelé AP (2 kompletní případové studie). 

■ Expertní šetření E – (osloveno 17 expertů z různých cílových skupin - asociace, 

svazy, odbory, HK, inspekce práce, nevládní neziskové organizace, ombudsman, 

zaměstnavatelé, MPSV, VÚPSV, poskytovatelé služeb BOZP apod.; získáno bylo 14 

expertních vyjádření). 
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10. PŘÍLOHA IV. – REALIZOVANÉ WORKSHOPY A KONFERENCE 

Realizace konference k agenturnímu zaměstnání – konání 6. 6. 2016 v PS PČR. 

Pozvánka na konferenci: 
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PROGRAM 
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Workshopy 

Workshop A Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

agenturních zaměstnanců 

 

Workshop B Právní aspekty a antidiskriminační opatření 

agenturního zaměstnání 

 
Řešitelský tým připravil a realizoval dva tematické workshopy, které se konaly 23. 6. 2016 
ve VÚBP, v.v.i. Příloha obsahuje celou dokumentaci, metodiku k přípravě a realizaci 
workshopů, scénář, podkladové materiály, otázky a konkrétní úkoly, prezentace, shrnutí 
výsledků a zápis. 
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