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Metodika, příprava a realizace workshopů
1. Smysl a cíl workshopů
Smyslem a cílem dvou plánovaných workshopů je představení témat, upřesnění
pojmů, formulace výzkumných otázek, diskuze, brainstorming, získání informací,
názorů, postojů, poznatků od účastníků, vzájemná koordinace, náměty a formulování
možných řešení věcné problematiky dle struktury a požadovaného obsahu výstupů
k příslušné části a fázi výzkumného projektu.
Dle specifického zaměření projektu na antidiskriminační opatření v oblasti pracovních
podmínek a BOZP agenturních zaměstnanců je smyslem a cílem činností i výstupů
workshopů přispět k naplňováním cílů a tvorbě výstupů řešeného projektu.

2. Konkrétní zaměření obsahu workshopů
Konkrétní zaměření obsahu workshopů vyplývá z projektové dokumentace
schváleného projektu a probíhajících výzkumných a analytických činností.

Požadovaný výstup/výsledek projektu:
■ Název výsledku:
zaměstnanců.

Antidiskriminační

opatření

a

BOZP

agenturních

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.

Činnosti workshopů budou zaměřeny na prvotní tvorbu 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.
Ze všech šetření jsou dílčí výsledky zpracovány. Rámcově budou prezentovány na
plánovaných workshopech. Podkladové materiály (studie) a všechny materiály
z realizovaných šetření jsou umístěny na webových stránkách projektu.
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Řešitelský tým projektu musí plnit požadované a schválené parametry výstupů, viz
následující otázky a odpovědi z hodnotícího procesu TAČR.
■ 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.
■ 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.

Finální podoba souboru informací o BOZP pro agentury práce
v elektronické podobě a překlad do 5 vybraných jazyků.

3. Příprava, náležitosti a organizace workshopů
3.1 Termín a místo konání
Konání workshopů bude ve čtvrtek 23. června 2016, ve Výzkumném ústavu
bezpečnosti práce, v.v.i., 2. patro, Jeruzalémská 9, Praha 1. Workshop A se bude
konat od 9:00 hodin do 10:30 hodin. Workshop B se bude konat od 11:00 hodin
do 12:30 hodin.

3.2 Vedení workshopů
Vedoucí pracovník a koordinátor
Vedoucí pracovník a koordinátor zajišťuje přípravu, průběh a výstupy workshopů;
podněcuje, řídí aktivity účastníků, součinnost vytvořených pracovních skupin; shrnuje
názory a poznatky účastníků, zpracovává výsledky pro budoucí prezentaci.
■ Workshop A: Ing. Iveta Mlezivová (hlavní řešitel projektu)
■ Workshop B: Ing. Iveta Mlezivová (hlavní řešitel projektu)
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Odborný garant a konzultant
Odborný garant a konzultant zajišťuje věcně odbornou přípravu a odborné vedení
workshopu. Zahajuje pracovní odbornou část workshopu úvodní prezentací dané
problematiky; formuluje a pokládá otázky účastníkům, iniciuje aktivity, průběžně
poskytuje informace účastníkům, diskutuje a konzultuje problematiku apod.
■ Workshop A: Ing. J. Tilhon (člen řešitelského týmu), Mgr. Václav Brabec (externí
odborný spolupracovník)
■ Workshop B: JUDr. D. Šmíd, Ph.D. (externí odborný spolupracovník)
Moderování workshopů
Workshopy moderuje: Ing. Lenka Svobodová (členka řešitelského týmu)
Supervize
Mgr. Eva Růžičková (odborný garant MPSV, odborný gestor)

3.3 Účastníci workshopů
Vedle organizátorů je plánována účast maximálně 16 osob (ideálně z oboru BOZP,
agentur práce, inspekce práce apod.) pro vytvoření 4 čtyřčlenných pracovních
skupin.
Oznámení o konání workshopů s možností přihlášení bude avizováno na webových
stránkách oborového serveru www.BOZPinfo.cz.
Text oznámení:

V rámci řešení projektu „Antidiskriminační opatření v prevenci
rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních
zaměstnanců“, který řeší Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
v.v.i., se budou dne 23. června 2016, ve VÚBP, v.v.i., Praha 1,
Jeruzalémská 9, konat dva pracovní workshopy:

■ Workshop A – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci agenturních

zaměstnanců (9:00 – 10:30 hodin)
Právní aspekty a antidiskriminační opatření
agenturního zaměstnání (11:00 – 12:30)

■ Workshop

B

–

Na workshopu se předpokládá intenzivní, aktivní spolupráce všech účastníků.
■ Přihlášení k účasti na workshopu přijímá Ing. Iveta Mlezivová, tel.: +420 221 015
829; workshop@vubp-praha.cz (uveďte své jméno, instituci, telefonní kontakt,
Vaši profesi, praxi a zkušenosti v souvislosti s řešenou problematikou a zvolený
workshop; účast Vám bude zpětně potvrzena).
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Účastníci
Mgr. Eva Růžičková (odborný garant MPSV, odborný gestor)
Ing. Iveta Mlezivová (hlavní řešitel projektu)
Ing. Lenka Svobodová (členka řešitelského týmu)
PhDr. Milan Lupták, CS. (člen řešitelského týmu)
PhDr. David Michalík, Ph.D. (člen řešitelského týmu)
Ing. Jiří Tilhon (člen řešitelského týmu)
Petr Přibyla (člen řešitelského týmu)
Jakub Růžička (člen řešitelského týmu)
JUDr. Hana Gutová, Ph.D. (advokátka, externí odborná spolupracovnice)
JUDr. D. Šmíd, Ph.D. (advokát, externí odborný spolupracovník)
JUDr. Eva Dandová (ČMKOS)
MUDr. Olga Železnová (VŠE, externí odborná spolupracovnice)
Mgr. Václav Brabec (externí odborný spolupracovník)
PhDr. Irena Kuhnová (výzkumná pracovnice, VÚBP, v.v.i.)
Radoslav Vlasák, (Stálý výbor pro sociální a zdravotní politiku Rady vlády pro BOZP)
Mgr. Dagmar Mroziewicz, M. A. (OIP pro Středočeský kraj)
Bc. Ilona Bartovská (expert, lektorka)
Bc. Eliška Kuhnová, externí spolupráce
Kateřina Hrubá, VÚBP, v.v.i.
Ing. Jiří Hrdlička, OIP pro Středočeský kraj
Bc. Jiří Wranka, OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj
JUDr. David Falta, Metrostav
Mgr. et Mgr. Jacek Morávek, Úřad práce, odd. agentur práce
Ing. Lucie Konstantinovová, Úřad práce, odd. agentur práce
Rostislav Gregor, ředitel AP – irg s.r.o.
Veronika Tomrlová, koordinátorka AP – irg s.r.o.
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3.4 Prostory
Důležité je připravit vhodné prostory s dostatečnou kapacitou pro plánované
obsazení workshopů, pro možnost vytvoření pracovních míst čtyř pracovních
skupin po čtyřech účastnících; uzpůsobení prostoru k plánovaným aktivitám,
k intenzivní práci účastníků a jejich dobré vzájemné komunikaci a součinnosti.

Místo konání: VÚBP, v.v.i., Jeruzalémská 9, Praha 1. Místnost CTP
ve druhém patře.

Uspořádání pracovních míst pro účastníky workshopu

Vybavení
K dispozici bude PC, projektové plátno, flipchart (papíry, fixy).
Úvodní prezentace, záznam získaných informací, námětů, konkrétních návrhů,
myšlenek, připomínek, dílčích a závěrečných výstupů bude realizováno zejména
prostřednictvím PC (příslušného softwaru) a flipchartu.
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3.5 Občerstvení
Pro účastníky workshopů bude zajištěno malé občerstvení. Káva, čaj – konvice
(sekretariát). Svačinové toasty, ovoce, drobná sladkost ke kávě (zajistí L. Svobodová
a I. Mlezivová). Ubrousky, mísy, tácky jsou zajištěny.

3.6 Fotodokumentace
Fotodokumentaci z obou workshopů zajistí Petr Přibyla (člen řešitelského týmu
VÚBP, v.v.i.).

3.7 Materiály pro účastníky
Účastníci obdrží základní informativní podkladové materiály a drobné propagační
předměty (blok, tužka,…), připraví H. Hlavičková.
Informativní podkladové materiály pro účastníky zaslané spolu s pozvánkou:
■ Základní informace o projektu (název, termín řešení, webové stránky
projektu, cíl, použité metody, soubor terénních šetření, požadované výstupy
projektu, řešitelský tým)
■ Soubor otázek pro účastníky workshopů - (1) Jaké konkrétní informace
o BOZP by měly být zařazeny do celkového soubor informací o BOZP, resp.
o rizicích a jejich prevenci pro pracoviště agenturních zaměstnanců (obecný
standard obsahu školení, vč. moderních, akceptovatelných forem prezentace),
aby byly použitelné (aplikovatelné pro AP) obecně pro jakoukoli pozici, kdy
zaměstnavatel bude moci doplnit informace o konkrétním riziku (o BOZP) pro
dané pracovní místo? Bude vhodné soubor základních informací o BOZP
vytvořit v několika úrovních (dle náročnosti a charakteru vykonávané práce)?
(2) Jaká konkrétní témata a jaké konkrétní informace o BOZP, rizicích by měly
být zpracovány a přeloženy do jazyků nejpočetněji zastoupených cizinců
(ruštiny, ukrajinštiny, bulharštiny, polštiny + angličtiny)? (3) Jaká konkrétní
antidiskriminační opatření (BOZP, pracovní podmínky) pro oblast agenturního
zaměstnávání by přispěla ke zlepšení situace a vytváření žádoucí úrovně
zajištění BOZP na pracovištích agenturních zaměstnanců? (4) Co by měla
obsahovat certifikovaná metodika „Antidiskriminační opatření a BOZP
agenturních zaměstnanců“?
■ Informace o výsledcích šetření „Kvalitativní šetření B - agenturních
zaměstnanců“ (anonymní; řízené rozhovory, Jihlava, Třebíč). Obsahující
souhrn zjištění: Jaké jsou zkušenosti s AZ? Hodnocení pracovních podmínek,
BOZP a rizik. Konkrétní výpovědi respondentů.
■ Zkušenosti z kontrol provedených orgány inspekce práce u agentur
práce a uživatelů (Ing. Jana Běliková, Zpravodaj, č. 2/2016).
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■ BOZP agenturních zaměstnanců (JUDr. Eva Dandová, Sondy revue č.
3/2016).

Pro účastníky workshopů budou k dispozici další podkladové a informativní materiály:
a) na stolech pro každou pracovní skupinu (4 účastníci)
 Složka – Informace o šetření B (otázky pokládaných v řízeném rozhovorech;
konkrétní autentické výpovědi respondentů; rizika; školení BOZP; shrnutí
tazatele; náměty z praxe)
 Závěry ze šetření C (řízené rozhovory s cizinci)
 Metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 2/2016 (Zásady hodnocení
srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance
a zaměstnance uživatele)
 Problematika agenturního zaměstnávání a agentur práce (ČR, Evropa, Svět) –
informační přehled
 Shrnutí výzkumu „Ženy za pokladnou“. Pracovní podmínky v supermarketech.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 9. 11. 2008,
o agenturním zaměstnávání
 Strategie EU v BOZP do r. 2020 - /SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU
PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU
VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví
a bezpečnosti při práci na období 2014– 2020 (EK - V Bruselu dne 6. 6. 2014
COM (2014) 332 final)/) – výzvy, cíle opatření, právní aspekty (adekvátní body
k dané problematice)
 Hodnocení rizikovosti odvětví CZ-NACE Zemědělství, lesnictví a rybářství

4. Průběh (scénář, otázky a konkrétní úkoly)
 Přivítání účastníků, jejich představení.
 Seznámení účastníků s cílem workshopu; způsobem práce (aktivní týmová
práce). Kolektivní spolupráce. Práce s podkladovými materiály. Inovace –
náměty, myšlenky, podněty apod.; reálnost, použitelnost návrhů v praxi.
 Informace o způsobu zaznamenávání hlavních myšlenek a důležitých sdělení
(elektronicky, on line – Bc. E. Kuhnová); písemně a graficky na flipchart –
účastníci. Záznamy budou sloužit pro zpracování výstupu workshopů.
 Vymezení problémových okruhů dle předem poslaných otázek.
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 Prezentace materiálů a podkladů, které budou účastníkům k dispozici (na
stolech pro čtyřčlenný tým; vizuálně umístěné v místnosti na zdech ve velkých
formátech, apod.)
 Informace o projektu
 SWOT analýza „Právních aspektů BOZP na makro úrovni a na
podnikové úrovni“ (výsledky expertního šetření VÚBP, v.v.i. v roce
2013)
 Otázky
 Vlastní činnost a aktivita pracovních týmů účastníků workshopů – definování
problémů a možných způsobů řešení; formulování poznatků, myšlenek,
námětů, návrhů, konkrétních sdělení, odpovědí na položené otázky
v problémových okruzích – zaznamenání prostřednictvím textů, popisů,
diagramů a dalších grafických zobrazení.

5. Shrnutí výsledků a závěr workshopu
Rekapitulace zpracovaných materiálů, grafických zobrazení, vydefinování konečných
problémových okruhů a návrhů řešení. Stanovení celkové koncepce návrhu na
základě výstupů workshopů (+ provedených analýz, terénních šetření a dalších
výzkumných prací na projektu).
Poděkování všem účastníkům za aktivní spolupráci.

6. Zpracování dokumentace z workshopů. Zápis. Prezentace.
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Antidiskriminační opatření v prevenci rizik,
bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci agenturních zaměstnanců
TAČR - TB03MPSV004 (MPSV)

23. 6. 2016
Workshop A
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci agenturních zaměstnanců
(9:00 – 10:30 hodin)

Workshop B
Právní aspekty a antidiskriminační opatření agenturního
zaměstnání
(11:00 – 12:30)
23. 6. 2016

Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců
Soubor otázek pro účastníky workshopů
1. Jaké konkrétní informace o BOZP by měly být zařazeny do celkového soubor
informací o BOZP, resp. o rizicích a jejich prevenci pro pracoviště agenturních
zaměstnanců (obecný standard obsahu školení, vč. moderních, akceptovatelných
forem prezentace), aby byly použitelné (aplikovatelné pro AP) obecně pro jakoukoli
pozici, kdy zaměstnavatel bude moci doplnit informace o konkrétním riziku (o BOZP)
pro dané pracovní místo? Bude vhodné soubor základních informací o BOZP vytvořit
v několika úrovních (dle náročnosti a charakteru vykonávané práce)?

2. Jaká konkrétní témata a jaké konkrétní informace o BOZP, rizicích by měly být
zpracovány a přeloženy do jazyků nejpočetněji zastoupených cizinců (ruštiny,
ukrajinštiny, bulharštiny, polštiny + angličtiny)?
3. Jaká konkrétní antidiskriminační opatření (BOZP, pracovní podmínky) pro oblast
agenturního zaměstnávání by přispěla ke zlepšení situace a vytváření žádoucí
úrovně zajištění BOZP na pracovištích agenturních zaměstnanců?
4. Co by měla obsahovat certifikovaná metodika „Antidiskriminační opatření a BOZP
agenturních zaměstnanců“?
23. 6. 2016

Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

Workshop A
• Jaké konkrétní informace o BOZP by měly být zařazeny do
celkového soubor informací o BOZP, resp. o rizicích a jejich
prevenci pro pracoviště agenturních zaměstnanců (obecný standard
obsahu školení, vč. moderních, akceptovatelných forem
prezentace), aby byly použitelné (aplikovatelné pro AP) obecně pro
jakoukoli pozici, kdy zaměstnavatel bude moci doplnit informace o
konkrétním riziku (o BOZP) pro dané pracovní místo? Bude vhodné
soubor základních informací o BOZP vytvořit v několika úrovních
(dle náročnosti a charakteru vykonávané práce)?

23. 6. 2016

Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsah
Seznámení s předpisy
Desatero – zásadní rizika a nebezpečí
Rizika konkrétní práce – srozumitelnost
Smluvní úprava rizik (kdo poskytuje OOPP – zakotvení ve smlouvě)
Zdravotní prohlídky – zdravotní způsobilost zaměstnance (cizinci)
Hlavní smysl školení – dodržování předpisů, pokynů, povinností
AP – vstupní školení
Uživatel – konkrétní školení (rizika, technologické postupy)
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• Organizace (vstupní školení BOZP)
• Kdo by měl školit – AP – školení BOZP, uživatel – školení ve vztahu
ke konkrétní pracovní činnosti a pracovišti (konkrétní rizika,
kolektivní ochrana, OOPP)
• Osobnost lektora – doporučení profesní kvalifikace, příprava,
vyškolený lektor
• AP – vstupní školení
• Uživatel – konkrétní školení (rizika, technologické postupy)
• Dokumentace – konkrétní předpisy se kterými byl zaměstnanec
seznámen
• Pravidelnost školení – jejich následné vyhodnocení
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•
•
•
•

Formy/metody
Způsob předání informací – přehlednost
Prezentace, modelové situace, příklady, sdílení zkušeností
Školení vedena v ČJ
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Worskhop B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De lege ferenda – u příslušných paragrafů ZP, využití starého zákoníku
práce
Zákon o zaměstnanosti
Odpovědnost AP ve vztahu k pracovním úrazům
Znalost lékaře – rizika na pracovišti, způsobilost
Odškodnění provádí zaměstnavatel
Nerozlišovat „zaměstnavatele obyčejného“ a „zaměstnavatele jako AP“ (při
pojišťování odpovědnosti)
Zpřesnění legislativy (např. povinnosti, náhrady škod)
Zpřesnění evidence pracovní doby
Povinnost AP spadat pod asociaci (= solidní AP)
Zlepšení evidence agentur práce (operativní zpřesňování počtu agentur:
oznamování těch, kterým bylo odebráno povolení
Posílit odpovědnost uživatele (najímání legálních agentur)

23. 6. 2016

Záznam výstupů a pracovní aktivity účastníků workshopů

2

3

4

5

6

7

Základní informace pro účastníky workshopů A „Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci agenturních zaměstnanců“, B „Právní aspekty a antidiskriminační opatření
agenturního zaměstnání“ (23. června 2016, VÚBP, v.v.i.)

Projekt „Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci agenturních zaměstnanců“; TAČR program BETA
č.TB03MPSV004 (MPSV); doba řešení 1. 7. 2015 – 30. 11. 2016; webové stránky
projektu: http://www.vubp.cz/projekty/agentura/

Cíl projektu je přinést 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 BOZP a prevence rizik agenturních
zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech.
Použité metody: ■Sekundární analýza zdrojů, ■Kvalitativní a kvantitativní terénní
šetření, ■Případové studie, ■Konference (6. 6. 2016), ■2 tematické workshopy (23. 6.
2016), ■Vytvoření modelu-obecného souboru informací o BOZP pro AP, ■Syntéza
poznatků a tvorba certifikované metodiky.
Soubor terénních šetření: ■Šetření A: on-line dotazník (seznam všech AP
uvedených na stránkách MPSV); ■Šetření B: dotazníkové šetření a řízené rozhovory
s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč; ■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.
Požadované výstupy projektu:
Zpracovat soubor informací o BOZP v elektronické podobě pro AP (zaměstnance).
Soubor bude zpracován a přeložen do jazyků nejpočetněji zastoupených cizinců
(ruštiny, ukrajinštiny, bulharštiny, polštiny + angličtiny).
Certifikovaná metodika- soubor informací o BOZP, resp. o rizicích a jejich
prevenci pro pracoviště agenturních zaměstnanců. ►Aplikace pro AP- použití
obecně pro jakoukoli pozici, kdy zaměstnavatel bude moci doplnit informace
o konkrétním riziku (o BOZP) pro dané pracovní místo.
Hlavní řešitel: Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.;
Odborný garant: Mgr. Eva Růžičková, MPSV
Řešitelský tým VÚBP, v.v.i.: Ing. Lenka Svobodová, PhDr. David Michalík, Ph.D.,
MUDr. Eva Hanáková, PhDr. Milan Lupták, CSc., Hana Hlavičková, Mgr. Alena
Horáčková, Ing. Jiří Tilhon, Jakub Růžička, Petr Přibyla, Eva Francová, Kamila
Myšková. Další externí spolupracovníci: JUDr. Hana Gutová, Ph.D., advokátka,
JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát, MUDr. Olga Železnová, VŠE.

PROJEKT
Antidiskriminační opatření v prevenci rizik,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
agenturních zaměstnanců
TAČR program BETA č. TB03MPSV004
1. 7. 2015 – 30. 11. 2016 (17 měsíců)
Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová
Odborný garant MPSV, Odborný gestor - Mgr. Eva Růžičková
CÍLE ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cílem 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.
POPIS VĚCNÉHO NÁVRHU ŘEŠENÍ (metod, technologií a postupů)
Návrh projektu reaguje na výzkumnou potřebu - dlouhodobý nedostatek poznatkové
základny o realitě a praxi v tomto segmentu trhu práce. Plánovanými činnostmi
povede k dosažení žádoucích výsledků a naplnění cíle Programu BETA. Činnosti
budou realizovány prostřednictvím schváleného harmonogramu, průběžně
koordinovány prostřednictvím pracovních schůzek a přímých kontaktů členů
řešitelského týmu. Rámcové činnosti budou podle charakteru (například soubor
terénních šetření; příprava konference a workshopů) postupně podrobněji
rozpracovány do jednotlivých úkolů, kroků a aktivit s jasnou odpovědností a
termínem plnění. Monitorování a důsledná kontrola plnění dílčích cílů a příslušných
činností bude prováděna v intervalech dle jednotlivých etap harmonogramu
projektového návrhu. Je zřejmé, že věcně nejobtížnější bude 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 je z věcného i
ekonomického hlediska nereálné (navíc nejproblematičtější je zastřené agenturní
zaměstnávání). Řešitelé projektu proto volí angažování širšího interdisciplinárního
týmu spolupracovníků a vedle standardní sekundární analýzy dostupných zdrojů
provedou pro získání aktuálních primárních informací prostřednictvím souboru
šetření (formou dotazníků i nástroji kvalitativního šetření – například formou řízených
rozhovorů; expertní 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.).
Zpracovány budou dvě případové studie, připravena a realizována bude konference
vč. dvou tematických workshopů. Logicky navazující a podstatnou činností týmu
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řešitelů bude, 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. Dále dle požadavku zadání bude
také posouzena možnost vytvoření standardního souboru 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 vytvoří řešitelský tým podklady pro využití
při tvorbě strategií, sociální politiky, politiky zaměstnanosti, Národní politiky BOZP a
jejích akčních plánů i pro potřeby inspekce práce.
VÝSLEDKY
■ (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.
HARMONOGRAM ČINNOSTÍ

Etapa č. 1 (07/2015 – 09/2015)
Administrativní práce, založení a zprovoznění dokumentace projektu v systému
řízení, zpracování a spuštění webové stránky projektu; sestavení interního plánu
pracovních schůzek a koordinace činností týmu řešitelů a dalšího personálu (vč.
uzavření příslušných smluv). Zpřesnění konceptu řešení problematiky. Vymezení
okruhu údajů a soustředění informačních zdrojů týkajících se agenturního
zaměstnávání, BOZP agenturního zaměstnávání (pracovní podmínky, úrazovost a
nemocnost, expozice fyzických osob faktorům pracovního a životního prostředí,
výsledky kontrolní činnosti SÚIP, apod.). Výstupem této etapy bude úložiště dat.

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
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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 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 agent. 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, včetně dvou tematických workshopů, která bude navazovat na
konferenci „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ pořádanou dne 22.
května 2013 podvýborem pro pracovní právo a zaměstnanost s předsedkyní Ing.
Vladimírou Lesenskou, pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké
sněmovny PČR, 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 a Státním zdravotním ústavem. 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“ – součástí bude vytvoření optimálního rámce žádoucí
úrovně zajištění BOZP na pracovištích agent. zaměstnanců v souladu se zadáním
tohoto projektu - předložení k certifikaci prostřednictvím odborného garanta
MPSV (do konce měsíce srpna 2006 s ohledem na cca. 2-3 měsíční certifikační
proces). Finální podoba souboru informací o BOZP pro agentury práce
v elektronické podobě a překlad do 5 vybraných jazyků. Administrativní
-3-

činnosti související s ukončením projektu dle požadavku zadavatele (výstupní
závěrečná zpráva).


V průběhu řešení budou realizovány kontrolní schůzky s odborným garantem projektu
(dle metodiky TAČR). Průběžně bude aktualizována webová stránka projektu.

Požadavky výzvy na technické a netechnické podmínky:
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.
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.
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Harmonogram činností
Název činnosti1

Dodavatel3

Období, kdy je činnost uskutečňována (křížky do odpovídajících kalendářních měsíců)
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Rok 2015
Etapa č. 1 - a) Nastavení systému řízení projektu (administrativa a dokumentace); smlouvy;
webové stránky projektu; interní plán pracovních schůzek
Etapa č. 1 - b) Vymezení okruhu údajů a soustředění inf. zdrojů - výstupem úložiště dat
Etapa č. 2 - a) Základní a sekundární analýzy, vyhodnocení zdrojů, statistik, trendů a směrů
vykonávaných prac. činností a jejich rizik
Etapa č. 2 - b) Příprava a realizace šetření (A); on-line dotazník zaměřený na agent. práce
Etapa č. 2 - c) Zpracování průběžné roční zprávy; administrativa

M7

M8

X

X
X

Rok 2016
Etapa č. 2 - d) Dopracování průběžné roční zprávy; dokumentace, účetní evidence; výstupní
databáze z on-line dotazníkového šetření
Etapa č. 3 - a) Vyhodnocení šetření (A); příprava a realizace kvalit. dotazníkového šetření ve
vybraném regionu (B)
Etapa č. 3 - b) Příprava, realizace a vyhodnocení řízených rozhovorů (C ), zpracování dvou
případ. studií (D)
Etapa č. 3 - c) Příprava a realizace expertního šetření (E ); syntéza a vyhodnocení poznatků
Etapa č. 4 - a) Tvorba návrhu standardních informací o BOZP, rizicích, prevenci pro pozice
Etapa č. 4 - b) Příprava a realizace konference včetně dvou workshopů
Etapa č. 4 - c) Návrh certifikované metodiky Nmet "Antidiskriminační opatření a BOZP u
agenturních zaměstnanců"
Etapa č. 5 - a) Syntéza všech poznatků; dokončení certifikované metodiky a její předložení k
certifikaci
Etapa č. 5 - b) Dokončení návrhu souboru standardů o BOZP pro AP v elektr. podobě
(překlady do 5 jazyků)
Etapa č. 5 - c) Ukončení projektu (výstupní zpráva, administrativa)

M9

M10 M11

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
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V různém byla zdůrazněna také potřebná podpora a zaměření činnosti výzkumného
týmu na okruhy problémů, které vymezuje aktuální Koncepce MPSV. K danému byl
prezentován výběr informací týkající se agenturního zaměstnávání z 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.
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.).

Soubor otázek pro účastníky workshopů
1) Jaké konkrétní informace o BOZP by měly být zařazeny do
celkového soubor informací o BOZP, resp. o rizicích a jejich
prevenci pro pracoviště agenturních zaměstnanců (obecný
standard obsahu školení, vč. moderních, akceptovatelných
forem prezentace), aby byly použitelné (aplikovatelné pro
AP) obecně pro jakoukoli pozici, kdy zaměstnavatel bude
moci doplnit informace o konkrétním riziku (o BOZP) pro
dané pracovní místo? Bude vhodné soubor základních
informací o BOZP vytvořit v několika úrovních (dle
náročnosti a charakteru vykonávané práce)?
2) Jaká konkrétní témata a jaké konkrétní informace o BOZP,
rizicích by měly být zpracovány a přeloženy do jazyků
nejpočetněji zastoupených cizinců (ruštiny, ukrajinštiny,
bulharštiny, polštiny + angličtiny)?
3) Jaká konkrétní antidiskriminační opatření (BOZP, pracovní
podmínky) pro oblast agenturního zaměstnávání by
přispěla ke zlepšení situace a vytváření žádoucí úrovně
zajištění BOZP na pracovištích agenturních zaměstnanců?
4) Co by měla
„Antidiskriminační
zaměstnanců“?

obsahovat
opatření

certifikovaná metodika
a
BOZP agenturních

OTÁZKY
1. Jaké máte konkrétní zkušenosti se zprostředkováním
práce prostřednictvím agentur práce? Jaké nejlepší
a nejhorší zkušenosti jste při zprostředkování práce
zažil/a? Co vnímáte jako největší překážky při hledání i při
výkonu práce touto formou? Co vám nejvíce vadí a co
Vám nejvíce vyhovuje?
2. Máte v současném zaměstnání pocit diskriminace?
Pokud ano, které oblasti se diskriminace konkrétně týká?
Jak jste (byl/a) spokojen/a s pracovními podmínkami
během doby Vašeho agenturního zaměstnání? Jaká je
(byla) Vaše nejhorší zkušenost s pracovními
podmínkami? Máte nějaké negativní zkušenosti s tím, jak
se k Vám choval Váš zaměstnavatel, kmenoví pracovníci,
zprostředkovatel (agentura) práce? Můžete prosím uvést
konkrétní příklady Vašich zkušeností?
3. Co všechno si konkrétně představíte pod pojmem BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Co ještě
Vás napadá? Jaké příčiny vedou podle Vašeho názoru
nejčastěji k pracovním úrazům? Co je podle Vás vůbec
tou nejčastější příčinou? Co je nejčastější příčinou
pracovních úrazů na Vašem současném pracovišti?
Jakým způsobem se staví Váš současný zaměstnavatel
k případným pracovním úrazů agenturních pracovníků na
pracovišti? Prošel/a jste u současného zaměstnavatele či
u agentury práce školením o BOZP? Jak byste
ohodnotil/a úroveň, kvalitu, důkladnost těchto školení?
Rozuměl/a jste všem informacím? Co by podle Vás
zlepšilo situaci v této oblasti?

Informace o výsledcích šetření
Kvalitativní šetření B - agenturních zaměstnanců
(anonymní; řízené rozhovory, Jihlava, Třebíč)
Celkem bylo osloveno 20 osob, které měly zkušenosti s agenturním zaměstnáváním,
nebo získali práci prostřednictvím agentur práce.
Jednalo se zejména o sezónní práce v zemědělství, práce v obchodních řetězcích,
v údržbě městské zeleni, stavebnictví, stavbě dálnic (různé regiony, špatné
ubytování; dojíždění, málo času na rodinu, atd.). Pozitiva: následné získání trvalé
práce; změna na práci na dobu neurčitou; agentura zajistila rekvalifikační kurz apod.

Jaké jsou zkušenosti s AZ?
Většina (13) hodnotí práci AP kladně (získání zaměstnání); 4 s výhradami;
3 negativně. Kritizováno bylo zejména chování personálu AP; nezdvořilý, laxní přístup,
nevěnovali čas; požadovali úhradu za zprostředkování (také pozornosti a dárky)

Hodnocení pracovních podmínek, BOZP a rizik
Většina respondentů (9) byla spokojena; 4 vyslovili některé výhrady, 7 bylo
nespokojeno. Hlavní problémy v uspokojování základních hygienických potřeb
(chybějící zázemí), nemožnost stravování (prostor na jídlo, přestávky); značná
časová zátěž (soboty, neděle, noční, žádná dovolená…)
Konkrétní výpovědi
„Zneužívají nezaměstnanost, hřeší na bezmoc a zoufalství lidí. Přeřazují pronajímané
zaměstnance po celé republice, nelze práci odmítnout, vyřadí vás z evidence.
Poklesne výroba – uživatel vás propustí. Žádná dovolená, žádné výhody. Agentury
k nám nemají moc velké závazky. Používají fígle ve smlouvách. Nedodržují zákoník
práce“.
„Prioritou je plnění úkolů – ochrana zdraví je pouze na oko. Jsou zde časté vážné
pracovní úrazy, smrtelné zatím ne. Některé se vůbec nehlásí. Kolektiv je dobrý. V létě
nás trápí vedro.“
■Chyběl dostatečný počet WC, sprchy, nápoje v horkých měsících – ty jsme si museli
nosit do práce sami; ■Problémy s použitím WC a umývání se po práci. Někdy není
možnost a místo, kde se nasvačit a naobědvat. Dokud nesplníme, co máme uklidit –
nejíme; ■Vadí mi nevhodné zázemí – možnost jídla a odpočinku o přestávkách. Chybí
i hygienické zázemí, WC, sprchy; ■Zázemí – nepořádek, špína. Po stavbách málo WC,
chyběly sprchy, nedostatek vody k mytí, nemožnost vyprat si pracovní oděv, slušně se
v nějaké odpočívárně najíst a ohřát; ■Požaduje se po nás velký výkon, práce přesčas.
Když je nutné dodělat zakázku – i práce o sobotách a nedělích. Zaměstnavatelem je
německá firma, moc se s námi nikdo nebaví; ■Vadí mi zejména nemožnost řádné
osobní hygieny, nedostatek nápojů při nevyhovujících klimatických podmínkách, chybí
pracovní oděvy, většinou si pořizuje oděvy do práce sám apod.

RIZIKA (výpovědi respondentů)
Charakter práce (manuální)

hluk, prach, vibrace, mikroklimatické
podmínky,
biologická rizika,
vlhko, mokrá podlaha, možnost
opaření,
hluk, prach, jednostranná zátěž – bolí
lokty, ruce a ramena, nevyhovující
pracovní poloha,
pomocné práce – kopání, přidávání,
pomoc zedníkům – práce těžká, bolí
ruce a záda, bez možnosti mytí,
přesčasová práce, noční práce,
soboty, neděle, svátky (bez dovolené)

Školení BOZP (výpovědi respondentů)
 Školení BOZP se mi nelíbilo, bylo to na uspání,
nepoutavé, chyběli příklady z praxe a příklady
rizik.
 BOZP nám něco řekli, ať si hlavně neuřežeme
palce nebo neukopneme. Dostali jsme informace,
na koho se v případě pracovního úrazu obrátit.
Z agentury žádná kontrola.
 Školení nebylo zaměřeno na charakter práce
– obecné poznatky a zásady – nezajímavé.
 Školení mi zajistila agentura. Bylo to nudné
a nezajímavé.
 BOZP školení – zajišťuje agentura i firma. Není
zaměřeno na konkrétní profese a činnosti.
Říkám si, že vše, co nám přednáší (povinnosti
zaměstnavatele), tady vůbec není.
 BOZP školení – 1x za dva roky. Přednáší nám
stejný lektor spolu s PO. Neradi to absolvujeme,
nebaví nás to.
 Školení – dělají, aby dostáli zákoníku práce.
Uvítal bych zaměření na konkrétní práci.
 Školení BOZP – agentura, ale jen jako.

Shrnutí tazatele – řízené rozhovory
s agenturními zaměstnanci
■ BOZP jako takové je natolik nezajímá.
■ Důležitý je pro ně výdělek.
■ Důležitá je pro ně jistota zaměstnání.
■ Nepotřebují uznání kolegů a nadřízených.
■ Nepotřebují budovat vztahy v kolektivu.
■ Prioritou je pracovní poměr na dobu
neurčitou.
■ Pracují v riziku, často mikroklima a hluk.
■ Často chodí do práce i v době nemoci.
■ Diskriminaci
platovou
a
v pracovních
podmínkách nepociťují – když tak jsou na tom
stejně špatně i kmenoví zaměstnanci.
■ Vyžadují hygienické zázemí a možnost se
najíst v denní místnosti.
■ Školení BOZP – proškolila je agentura nebo
uživatel.
■ Školení BOZP hodnotí vesměs jako
nezajímavé, nic moc jim nepřineslo. Málo
poutavé, chybí příklady z praxe. Uvítali by
promítání filmů s tématikou pracovních
rizik.

Shrnutí tazatele – řízené rozhovory
s agenturními zaměstnanci
Náměty z praxe k diskuzi
 Zavedení evidence pracovní doby také u dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 Rozšíření povinnosti odejmutí povolení
agentuře práce za porušení pracovněprávních
vztahů (např. nevyplacení mzdy);
 Zřízení instituce typu profesní komory agentur
zajišťující dohled nad profesionální a etickou
úrovní agentur a spolupracující při udělování
povolení k činnosti Agentury práce a výše
uvedeného oprávnění k použití agenturních
zaměstnanců pro uživatele; zvážit povinné
členství;
 Upřesnit pojem „pracovní a mzdové podmínky“
srovnatelného zaměstnance při agenturním
zaměstnávání.

Výsledek šetření – A zaměstnanci
1. Jaké máte konkrétní zkušenosti se zprostředkováním práce prostřednictvím agentur
práce? Jaké nejlepší a nejhorší zkušenosti jste při zprostředkování práce zažil/a? Co
vnímáte jako největší překážky při hledání i při výkonu práce touto formou? Co vám nejvíce
vadí a co Vám nejvíce vyhovuje?
AZ1 Mám zkušenosti se dvěma agenturami práce. U obou byl personál agentury nezdvořilý,
neměli čas hovořit o mých představách o práci. Chovali se, jakoby rozhodovali o mém
osudu. Práci jsem sice získal, ale zbytek jsem si zařizoval sám. AZ2 Práci přes agenturu
jsem získal jednou. Nyní pracuji přes úřad práce. Zkušenosti s agenturou mám dobré, ale
bylo to na 3 roky a nějaký měsíc. Překážky vidím v administrativě, nevěděl jsem, ke komu
vlastně patřím a kdo mne vede. Za zprostředkování práce chtěli úhradu. AZ3 Zkušenosti
s agenturním zaměstnáváním nemám dobré. Bylo ta samé běhání, životopisy, nic mi
nesehnaly. Zkoušel jsem to 3 roky. Až potom jsem byl umístěn do autodílny a tam jsem
dosud. Mám dojem, že záleží spíše na firmě, než na agentuře. Malé místní agentury – to
byla katastrofa. AZ4 S agenturami mám dobré zkušenosti. Práci mi našli hned. Často mi byla
sice měněna působnost, pracovala jsem během roku ve třech obchodních řetězcích. Brala
jsem méně peněz než kmenoví zaměstnanci, téměř žádné volno. Diskriminace – pouze
platová, pracovní podmínky byly stejné s kmenovými zaměstnanci. AZ5 Mám jednu
zkušenost, agenturu mi doporučil známý. Agentura mi zajistila i rekvalifikační kurz. Problém
– agentury už zde nejsou. Diskriminaci nepociťuji, pracuji ve státní organizaci, máme všichni
stejné platové podmínky. Už pracuji na dobu neurčitou. AZ6 Zkušenosti mám dobré, práci
jsem získala brzy. Překážky u agenturního zaměstnávání jsem nepozorovala, ani mi žádné
nebyly kladeny. Diskriminace v práci – možná nízký plat bez odměn, ale i ostatní na tom byly
podobně. AZ7 S pracovní agenturou jsem měla dobré zkušenosti. Byla jsem evidována i na
úřadu práce – tam mi práci nesehnali. O diskriminaci v zaměstnání nic nevím, nepociťovala
jsem ji. AZ8 Přestože jsem měl požadavek na práci u více agentur, zkušenosti s nimi velké
nemám. Nikdo se mi moc nevěnoval, chtěly pouze životopis a bylo hotovo. Jedna agentura
mi nakonec nabídla sezónní práce v zemědělství a já to vzal. Jsem tam dosud. AZ9
S agenturou práce mám dobré zkušenosti, zejména s agenturou v Praze. V Třebíči nebylo
jednání na tak profesionální úrovni. Nejlepší zkušenosti – získání práce. Nejhorší zkušenosti
– občas laxní přístup, ale ne všichni v agentuře ho měli. Překážky – žádná stálá práce,
problémy s dovolenou, ale to jsem si vydobyl. Nevýhoda – když si někde zvyknu, jdu jinam.
Diskriminace – možná méně peněz, ale nevěděl jsem, kolik dostávali ostatní. AZ10
Zaměstnání přes agenturu mi doporučil známý. Výhodou bylo, že jsem nemusel chodit po
firmách a práci si shánět sám. Nevýhoda – nikdy jsem nevěděl, kdy skončím, a přestanou
mě potřebovat. Chování v agentuře – nebyl jsem spokojen. Ještě mi vadilo určité omezení
práva rozhodovat. AZ11 Já jsem byl s prací agentury spokojen. Práce je sice dočasná,
pravděpodobně proběhne výběrové řízení – určitě se přihlásím. Případně si najdu práci sám,
získal jsem díky tomuto místu další kontakty. Negativní zkušenosti tedy nemám. AZ12 Nyní
mám trvalou práci u jiného zaměstnavatele. Agentura mi sehnala práci někdy v roce 2008.
Nevyhovovalo mi, že jsem pracoval často v různých regionech. Špatné podmínky
v ubytování a dojíždění (měsíc Jihlava, měsíc Liberec, pak Havířov. Málo času na rodinu.
AZ13 S pracovní agenturou nemám dobré zkušenosti. Nedělám práci dle své kvalifikace.
Musela jsem tedy vzít i tohle. Pokud bych tuto práci nevzala, vyřadili by mne z evidence. A to
nemluvím o určitých pozornostech a dárcích. AZ14 Zkušenosti s personální agenturou mám
dobré. Získala jsem práci někdy v roce 2009 a od té doby pracuji u stejného zaměstnavatele
– již bez agentury a na dobu neurčitou. AZ15 Zkušenosti s personální agenturou mám dobré.
Pracuji při údržbě zeleně – sezónní práce již po několik let. Zpočátku jsem si nemohl
zvyknout, hned jak zavolali, musel jsem nastoupit. Agenturu mi doporučil známý, který
rovněž pracuje sezónně. Vykrýváme i pomocné stavební práce pro stejného uživatele, i
mimo bydliště. AZ16 Stejné jako u agenturního zaměstnance č. 15 – rozhovor byl u třech
osob pracujících na stejné pozici – údržba zeleně a travnatých ploch města, výsadba, úprava
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keřů a stromů. Zkušenosti s agenturou dobré – informace získal od známého. AZ17 Stejně
jako kolegové č. 15 a č. 16. Pracuje sezónně – vyhovuje jí to. S agenturou problém nemá,
ale ta bude svoji činnost utlumovat – neví, jak to bude vypadat v budoucnu. Personál
agentury – slušný. Negativní zkušenosti nemá. AZ18 Žádost a životopis jsem měla u
agentury asi 2 roky. Už jsem na to zapomněla, oslovili mne – zástup za MD do prodejny
květin. Stálo to za dlouhé čekání. Mám smlouvu s agenturou. Majitelka na MD chodí občas
na kontrolu, z agentury ne. AZ19 Zkušenosti s agenturním zaměstnáním – dobré. Žádost o
zaměstnání a životopis jsem měl celkem u tří agentur práce. Během posledních čtyř let jsem
pracoval u tří firem. Nyní pracuji ve firmě, která působí na stavbách dálnic. Překážky –
musím jít pracovat na místo dle pokynů agentury – nutná pružnost v pohybu. Diskriminaci
nepociťuji – všichni jsme na tom stejně – stejné pracovní podmínky i finančně. AZ20
Zkušenosti s agenturním zaměstnáním – dobré. Žádost o zaměstnání a životopis jsem měl u
dvou agentur práce. Jednou jsem získal na krátkou dobu brigádu jako doplňovač zboží
v obchodním řetězci – nebyl jsem spokojený, mám vyšší kvalifikaci. Nyní pracuji jako zástup
za nemoc – obchodní zástupce. S prací jsem spokojen. Jednání v agentuře bylo slušné a
zdvořilé.
2. Máte v současném zaměstnání pocit diskriminace? Pokud ano, které oblasti se
diskriminace konkrétně týká? Jak jste (byl/a) spokojen/a s pracovními podmínkami během
doby Vašeho agenturního zaměstnání? Jaká je (byla) Vaše nejhorší zkušenost s pracovními
podmínkami? Máte nějaké negativní zkušenosti s tím, jak se k Vám choval Váš
zaměstnavatel, kmenoví pracovníci, zprostředkovatel (agentura) práce? Můžete prosím
uvést konkrétní příklady Vašich zkušeností?
AZ1 Pocit diskriminace v zaměstnání jsem neměl. S pracovními podmínkami jsem byl
spokojen, ale to nebyla zásluha agentury, ale budoucího zaměstnavatele. Vystřídal jsem asi
tři firmy – všude to bylo jiné. Chování všech zaměstnavatelů a kolektivu bylo dobré. U všech
jsem absolvoval školení BOZP. Diskriminace v platových podmínkách – ne. AZ2 Pocit
diskriminace jsem neměl. Pracovní podmínky nebyly dobré, ale byl to v podstatě sezónní
charakter práce. Všem chyběl dostatečný počet WC, sprchy, nápoje v horkých měsících – ty
jsme si museli nosit do práce sami. Zaměstnavatel nás pořádně neviděl, ani z agentury se na
nás nikdo nepřišel podívat. AZ3 Zneužívají nezaměstnanost, hřeší na bezmoc a zoufalství
lidí. Přeřazují pronajímané zaměstnance po celé republice, nelze práci odmítnout, vyřadí vás
z evidence. Poklesne výroba – uživatel vás propustí. Žádná dovolená, žádné výhody.
Agentury k nám nemají moc velké závazky. Používají fígle ve smlouvách. Nedodržují
zákoník práce. AZ4 S kvalitou pracovního života jsem nebyla spokojená. Musela jsem
vykrývat soboty, neděle, svátky. Firma – příkazy stíhaly zákazy. Bez komunikace. Dle
pokynů i noční práce. Z agentury na kontrole nikdo nebyl. Agentura by se měla zajímat o to,
jak se firma o zaměstnance z agentury stará, zda je vše v pořádku. AZ5 Pracovní podmínky
ve zdravotnictví jsou dané (za to agentura nemůže). U mne to jsou obslužné a pomocné
práce, úklid, sběr odpadů, nádobí, hygiena prostředí, manipulace s pacienty. Pochopitelně
biologická rizika. AZ6 Pracovní podmínky máme dobré. Jsou stejné jako pro kmenové
zaměstnance. Máme dobré hygienické zázemí, sprchy, vozí nám obědy. Máme OOPP, čas
na jídlo, přestávky v práci a svého lékaře. Je to zásluha firmy, ne agentury. AZ7 Práce je
těžká, setkávám se zde i s nepříjemným jednáním od lidí, co si úklid na zakázku objednali.
Firma je v pořádku – dobré jednání. Máme ovšem problémy s použitím WC a umývání se po
práci. Někdy není možnost a místo, kde se nasvačit a naobědvat. Dokud nesplníme, co
máme uklidit – nejíme. AZ8 Práce přesčas, v době sklizně nebo na podzim i do pozdních
večerních hodin. Stará technologie, nutno umět i práci mechanika při menších závadách
stroje. Nevhodné zázemí – možnost jídla a odpočinku o přestávkách. WC – na poli. OOPP
mám, z rizik hluk, prach, vibrace, mikroklimatické podmínky. Pracovní oděv – pereme ve
vlastní režii. AZ9 Pracovní podmínky – nemám problém. Vadí mi nevhodné zázemí –
možnost jídla a odpočinku o přestávkách. Chybí i hygienické zázemí, WC, sprchy. OOPP
mám, z rizik hluk, prach, vibrace, mikroklimatické podmínky. Kolektiv je dobrý, Z agentury
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žádná kontrola. Často práce přesčas. AZ10 Agentura mi poskytla nějaké informace o
bezpečnosti práce v kuchyni. Vždy podle toho, kam mě poslali. Většinou tam byly pracovní
podmínky dobré. Pochopitelně tam bylo vlhko, mokrá podlaha, možnost opaření, ale to
s touto práci souviselo. Problémem byla práce přesčas, nedostatek času na odpočinek o
přestávkách. AZ11 Manažerský post – práce s lidmi, zvyšující se požadavky na výkon,
flexibilitu a udržení konkurence – vyšší či menší mírou pracovní zátěže a stresu z ní
vyplývajícího. Časová tíseň – rozhodování. Často práce do noci. Jinak pracovní podmínky
spolu se zázemím jsou vyhovující. AZ12 Pracovní podmínky nevyhovující. Zázemí –
nepořádek, špína. Po stavbách málo WC, chyběly sprchy, nedostatek vody k mytí,
nemožnost vyprat si pracovní oděv, slušně se v nějaké odpočívárně najíst a ohřát. Venku
někdy zima, vlhko, bláto. Nevzpomínám na to rád. AZ13 Nejsem spokojena s pracovními
podmínkami. Kmenoví zaměstnanci je mají úplně stejné, čili také ne dobré. Požaduje se po
nás velký výkon, práce přesčas. Když je nutné dodělat zakázku – i práce o sobotách a
nedělích. Zaměstnavatelem je německá firma, moc se s námi nikdo nebaví. AZ14 Pracovní
podmínky odpovídají charakteru práce. Je zde hluk, prach, jednostranná zátěž – bolí lokty,
ruce a ramena, nevyhovující pracovní poloha. Máme OOPP, hezké zázemí, denní místnost,
sprchy. Pracovní prostředí je rovněž pro danou práci velmi dobré. AZ15 Pracovní podmínky
– jedná se vesměs o práce venku, svačíme na lavičkách (když je hezky). Problémem je
akorát počasí, jinak si nestěžuji. Horší jsou pomocné práce – kopání, přidávání, pomoc
zedníkům – práce těžká, bolí ruce a záda, bez možnosti mytí. Suchá WC (špinavé). Jíme u
výkopů a přímo na stavbě. AZ16 Stejná vyjádření jako u agenturního zaměstnance č. 15.
Vadí mi zejména nemožnost řádné osobní hygieny, nedostatek nápojů při nevyhovujících
klimatických podmínkách, chybí pracovní oděvy, většinou si pořizuje oděvy do práce sám.
AZ17 Stejná vyjádření jako u agenturního zaměstnance č. 15 a č. 16. Neřeže zeleň, pouze
sběr a sázení květin, zalévání. Někdy pleje plevel. Vadí ji také zejména nemožnost řádné
osobní hygieny, nedostatek nápojů při nevyhovujících klimatických podmínkách (vedra),
chybí pracovní oděvy, většinou si pořizuje oděvy do práce sám. AZ18 Pracovní podmínky a
prostředí jsou vynikající a příjemné. Výborné zázemí – denní místnost, WC, sprcha. Jsem
pánem svého času. Vše stíhám. Práce je rovněž dobrá, žádná zátěž. AZ19 Již samotný
charakter práce svědčí o tom, že zde nemohou být ideální pracovní podmínky. Prioritou je
plnění úkolů – ochrana zdraví je pouze na oko. Jsou zde časté vážné pracovní úrazy,
smrtelné zatím ne. Některé se vůbec nehlásí. Kolektiv je dobrý. V létě nás trápí vedro. AZ20
Pracovní podmínky mi vyhovují, jsem pánem svého času. Zastupuji kraj Jihomoravský a
Vysočinu. Co nestihnu jeden den, musím splnit druhý den. Práce je sice časově náročná, ale
vždy si najdu chvilku na jídlo a přestávku. Pracovní oděv – můj osobní civilní.
3. Co všechno si konkrétně představíte pod pojmem - BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví
při práci? Co ještě Vás napadá? Jaké příčiny vedou podle Vašeho názoru nejčastěji
k pracovním úrazům? Co je podle Vás vůbec tou nejčastější příčinou? Co je nejčastější
příčinou pracovních úrazů na Vašem současném pracovišti? Jakým způsobem se staví Váš
současný zaměstnavatel k případným pracovním úrazů agenturních pracovníků na
pracovišti? Prošel/a jste u současného zaměstnavatele či u agentury práce školením o
BOZP? Jak byste ohodnotil/a úroveň, kvalitu, důkladnost těchto školení? Rozuměl/a jste
všem informacím? Co by podle Vás zlepšilo situaci v této oblasti?
AZ1 Pracovní úrazy – byli jsme proškoleni. Pokud se nějaký stal, bylo to z nesoustředění,
nevyspání, po flámu, rodinné problémy. Školení BOZP se mi nelíbilo, bylo to na uspání,
nepoutavé, chyběli příklady z praxe a příklady rizik. AZ2 O BOZP nám něco řekli, ať si
hlavně neuřežeme palce nebo neukopneme. Dostali jsme informace, na koho se v případě
pracovního úrazu obrátit. Chyběl nám i pracovní oděv, vše jsme měli svoje, museli jsme si
oděvy i prát. Z agentury žádná kontrola. AZ3 Školení BOZP – celkem jsem byl spokojen.
AZ4 Pracovní úrazy – přepracovanost, přesčasy, práce v noci, stres. – Úrazy řešil
zaměstnavatel dle zákona. Hlásí všichni. BOZP zajistil budoucí zaměstnavatel – ne
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agentura. AZ5 Pod pojmem BOZP si představuji postupy, zásady a režimy, abych si
nepoškodil zdraví a nezpůsobil pracovní úraz. Příčiny pracovních úrazů v mém zaměstnání –
přepracovanost, přesčasy, psychický tlak, stres, práce v noci, únava. Školení BOZP –
každoročně – již nynější zaměstnavatel. Agentura nežádala zpětnou vazbu – sdělení o
pracovních podmínkách, jak se mnou zacházejí. AZ6 Školení BOZP jsme měly od agentury.
Pracovní úrazy – nejčastěji na rukách. Jedná se spíše o drobné úrazy (píchnutí od jehel),
pořezání nebo pohmoždění prstů. Školení nebylo zaměřeno na charakter práce – obecné
poznatky a zásady – nezajímavé. AZ7 Školení zajistila agentura. Možné příčiny pracovních
úrazů – pády, uklouznutí, těžká břemena, nevyhovující pracovní polohy. Bolí záda a ruce.
Zatím jsem úraz neměla. Agentury na kontroly nechodí. AZ8 Školení BOZP jsem absolvoval
2x. Přednášející – poutavé sdělení, líbilo se mi to. Pracovní úrazy – spíše drobné. Vše
hlásím, i ostatní kolegové. Je to riziková práce. Prevenci vidím v nové technologii a nových
mechanizmech (traktory, pluhy na orbu a setí. AZ9 Pracovní úrazy – nutná je velká
opatrnost. Náročnost na psychiku, jedná se o těžkou práci, je zde hluk, práce s motorovou
pilou, často přichází únava. Pracovní úraz jsem měl – vše řešeno zaměstnavatelem podle
předpisů. Sepsán záznam o úrazu – byl jsem odškodněn. AZ10 Školení mi zajistila agentura.
Bylo to nudné a nezajímavé. Pracovní úraz jsem neměl. Příčiny u mého působení – únava,
stres, mokrá podlaha, přepracování. AZ11 Školení BOZP jsem během svého pracovního
života absolvoval již několik, většinou po stránce formální naprosto v pořádku, ale
nezajímavé. Vhodné by bylo použít jako ukázku nějaké filmy, příklady z praxe. A hlavně
školení zaměřit na ty, které školí. AZ12 Školení BOZP – zajistila agentura. AZ13 BOZP
školení – zajišťuje agentura i firma. Není zaměřeno na konkrétní profese a činnosti. Říkám si,
že vše, co nám přednáší (povinnosti zaměstnavatele), tady vůbec není. OOPP máme. Rizika
práce – monotonie, tlak na výkon, rizika pracovního úrazu. AZ14 BOZP školení – 1x za dva
roky. Přednáší nám stejný lektor spolu s PO. Neradi to absolvujeme, nebaví nás to. AZ15
OOPP máme. Už jsou dost zničené. Pracovní úrazy jsou dost časté, hlavně ty menší –
naražené končetiny, pořezání. Školení BOZP – zajišťovala agentura. Nyní se o nás nezajímá
ani zaměstnavatel, dříve ani agentura. Chtěli jsme zaplatit očkování proti klíšťatům – nic nám
nedali. AZ16 Školení – dělají, aby dostáli zákoníku práce. Uvítal bych zaměření na konkrétní
práci. Nedělá pomocné práce ve stavebnictví jako kolega č. 15. AZ17 Pracovní úrazy –
pokud to lze pracovními úrazy nazvat – škrábance, od větví pořezání. Nehlásím je. Vážný
pracovní úraz jsem neměla. Z OOPP má boty a rukavice, které jsem si pořídila sama. Minulý
rok jsem měla klíště, žádná vážná nemoc. Kupuji si sama repelenty. AZ18 Školení BOZP –
agentura, ale jen jako. Pracovní úraz nebyl a ani moc nehrozí. Občas popíchání od trnů
květin, nic vážného. Při prodeji květin nejsou žádná velká rizika spojená s prácí. AZ19 BOZP
– školení ano, vždy před zahájením prací. Měli bychom mít dostupné OOPP – když se nám
poškodí, trvá dlouho, než dostaneme nové. K dispozici máme sice mobilní WC, ale nikdo ho
neuklízí. Mobilní buňky – není si kde sušit mokré pracovní oděvy. V létě, v horku, dostáváme
nápoje, ale nestačí to. Nápoje si dokupujeme sami. AZ20 Pracovní úraz jsem zatím neměl.
Byl jsem letmo proškolený v BOZP a PO. Školení jsem absolvovat i na referentské vozidlo.
Předpokládám, že kromě možné autonehody mi žádný pracovní úraz nehrozí. Za volantem –
často stres, kolony, časový tlak, že nestihnu domluvené schůzky.
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Výpovědi respondentů (šetření B-řízené rozhovory)
Pracovní podmínky
„Všem chyběl dostatečný počet WC, sprchy, nápoje v horkých měsících – ty jsme si
museli nosit do práce sami. Zaměstnavatel nás pořádně neviděl, ani z agentury se na
nás nikdo nepřišel podívat.“
„Musela jsem vykrývat soboty, neděle, svátky. Firma – příkazy stíhaly zákazy. Bez
komunikace. Dle pokynů i noční práce. Z agentury na kontrole nikdo nebyl. Agentura
by se měla zajímat o to, jak se firma o zaměstnance z agentury stará, zda je vše
v pořádku.“
„Pracovní podmínky ve zdravotnictví jsou dané (za to agentura nemůže). U mne to
jsou obslužné a pomocné práce, úklid, sběr odpadů, nádobí, hygiena prostředí,
manipulace s pacienty. Pochopitelně biologická rizika.“
„Práce je těžká, setkávám se zde i s nepříjemným jednáním od lidí, co si úklid na
zakázku objednali. Firma je v pořádku – dobré jednání. Máme ovšem problémy
s použitím WC a umývání se po práci. Někdy není možnost a místo, kde se nasvačit
a naobědvat. Dokud nesplníme, co máme uklidit – nejíme.“
„Práce přesčas, v době sklizně nebo na podzim i do pozdních večerních hodin. Stará
technologie, nutno umět i práci mechanika při menších závadách stroje. Nevhodné
zázemí – možnost jídla a odpočinku o přestávkách. WC – na poli. OOPP mám, z rizik
hluk, prach, vibrace, mikroklimatické podmínky. Pracovní oděv – pereme ve vlastní
režii.“
„Vadí mi nevhodné zázemí – možnost jídla a odpočinku o přestávkách. Chybí
i hygienické zázemí, WC, sprchy. OOPP mám, z rizik hluk, prach, vibrace,
mikroklimatické podmínky. Kolektiv je dobrý, Z agentury žádná kontrola. Často práce
přesčas.“
„Agentura mi poskytla nějaké informace o bezpečnosti práce v kuchyni. Vždy podle
toho, kam mě poslali. Většinou tam byly pracovní podmínky dobré. Pochopitelně tam
bylo vlhko, mokrá podlaha, možnost opaření, ale to s touto práci souviselo. Problémem
byla práce přesčas, nedostatek času na odpočinek o přestávkách.“
„Pracovní podmínky nevyhovující. Zázemí – nepořádek, špína. Po stavbách málo WC,
chyběly sprchy, nedostatek vody k mytí, nemožnost vyprat si pracovní oděv, slušně se
v nějaké odpočívárně najíst a ohřát. Venku někdy zima, vlhko, bláto. Nevzpomínám
na to rád.“
„Nejsem spokojena s pracovními podmínkami. Kmenoví zaměstnanci je mají úplně
stejné, čili také ne dobré. Požaduje se po nás velký výkon, práce přesčas. Když je
nutné dodělat zakázku – i práce o sobotách a nedělích. Zaměstnavatelem je německá
firma, moc se s námi nikdo nebaví.“
„Pracovní podmínky odpovídají charakteru práce. Je zde hluk, prach, jednostranná
zátěž – bolí lokty, ruce a ramena, nevyhovující pracovní poloha. Máme OOPP, hezké
zázemí, denní místnost, sprchy. Pracovní prostředí je rovněž pro danou práci velmi
dobré.“
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„Pracovní podmínky – jedná se vesměs o práce venku, svačíme na lavičkách (když je
hezky). Problémem je akorát počasí, jinak si nestěžuji. Horší jsou pomocné práce –
kopání, přidávání, pomoc zedníkům – práce těžká, bolí ruce a záda, bez možnosti
mytí. Suchá WC (špinavé). Jíme u výkopů a přímo na stavbě.“
„Vadí mi zejména nemožnost řádné osobní hygieny, nedostatek nápojů při
nevyhovujících klimatických podmínkách, chybí pracovní oděvy, většinou si pořizuje
oděvy do práce sám.“
„Prioritou je plnění úkolů – ochrana zdraví je pouze na oko. Jsou zde časté vážné
pracovní úrazy, smrtelné zatím ne. Některé se vůbec nehlásí. Kolektiv je dobrý. V létě
nás trápí vedro.“
BOZP
„Pracovní úrazy – byli jsme proškoleni. Pokud se nějaký stal, bylo to z nesoustředění,
nevyspání, po flámu, rodinné problémy. Školení BOZP se mi nelíbilo, bylo to na uspání,
nepoutavé, chyběli příklady z praxe a příklady rizik.“
„O BOZP nám něco řekli, ať si hlavně neuřežeme palce nebo neukopneme. Dostali
jsme informace, na koho se v případě pracovního úrazu obrátit. Chyběl nám i pracovní
oděv, vše jsme měli svoje, museli jsme si oděvy i prát. Z agentury žádná kontrola.“
„Pracovní úrazy – přepracovanost, přesčasy, práce v noci, stres. – Úrazy řešil
zaměstnavatel dle zákona. Hlásí všichni. BOZP zajistil budoucí zaměstnavatel – ne
agentura.“
„Pod pojmem BOZP si představuji postupy, zásady a režimy, abych si nepoškodil
zdraví a nezpůsobil pracovní úraz. Příčiny pracovních úrazů v mém zaměstnání –
přepracovanost, přesčasy, psychický tlak, stres, práce v noci, únava. Školení BOZP –
každoročně – již nynější zaměstnavatel. Agentura nežádala zpětnou vazbu – sdělení
o pracovních podmínkách, jak se mnou zacházejí.“
„Školení BOZP jsme měly od agentury. Pracovní úrazy – nejčastěji na rukách. Jedná
se spíše o drobné úrazy (píchnutí od jehel), pořezání nebo pohmoždění prstů. Školení
nebylo zaměřeno na charakter práce – obecné poznatky a zásady – nezajímavé.“
„Školení zajistila agentura. Možné příčiny pracovních úrazů – pády, uklouznutí, těžká
břemena, nevyhovující pracovní polohy. Bolí záda a ruce. Zatím jsem úraz neměla.
Agentury na kontroly nechodí.“
„Školení BOZP jsem absolvoval 2x. Přednášející – poutavé sdělení, líbilo se mi to.
Pracovní úrazy – spíše drobné. Vše hlásím, i ostatní kolegové. Je to riziková práce.
Prevenci vidím v nové technologii a nových mechanizmech (traktory, pluhy na orbu
a setí.“
„Pracovní úrazy – nutná je velká opatrnost. Náročnost na psychiku, jedná se o těžkou
práci, je zde hluk, práce s motorovou pilou, často přichází únava. Pracovní úraz jsem
měl – vše řešeno zaměstnavatelem podle předpisů. Sepsán záznam o úrazu – byl
jsem odškodněn.“
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„Školení mi zajistila agentura. Bylo to nudné a nezajímavé. Pracovní úraz jsem neměl.
Příčiny u mého působení – únava, stres, mokrá podlaha, přepracování.“
„Školení BOZP jsem během svého pracovního života absolvoval již několik, většinou
po stránce formální naprosto v pořádku, ale nezajímavé. Vhodné by bylo použít jako
ukázku nějaké filmy, příklady z praxe. A hlavně školení zaměřit na ty, které školí.“
„Školení BOZP – zajistila agentura.“
„BOZP školení – zajišťuje agentura i firma. Není zaměřeno na konkrétní profese
a činnosti. Říkám si, že vše, co nám přednáší (povinnosti zaměstnavatele), tady vůbec
není. OOPP máme. Rizika práce – monotonie, tlak na výkon, rizika pracovního úrazu.“
„BOZP školení – 1x za dva roky. Přednáší nám stejný lektor spolu s PO. Neradi to
absolvujeme, nebaví nás to.“
„OOPP máme. Už jsou dost zničené. Pracovní úrazy jsou dost časté, hlavně ty menší
– naražené končetiny, pořezání. Školení BOZP – zajišťovala agentura. Nyní se o nás
nezajímá ani zaměstnavatel, dříve ani agentura. Chtěli jsme zaplatit očkování proti
klíšťatům – nic nám nedali.“
„Školení – dělají, aby dostáli zákoníku práce. Uvítal bych zaměření na konkrétní práci.“
„Pracovní úrazy – pokud to lze pracovními úrazy nazvat – škrábance, od větví
pořezání. Nehlásím je. Vážný pracovní úraz jsem neměla. Z OOPP má boty a rukavice,
které jsem si pořídila sama. Minulý rok jsem měla klíště, žádná vážná nemoc. Kupuji
si sama repelenty.“
„Školení BOZP – agentura, ale jen jako. Pracovní úraz nebyl a ani moc nehrozí. Občas
popíchání od trnů květin, nic vážného. Při prodeji květin nejsou žádná velká rizika
spojená s prací.“
„BOZP – školení ano, vždy před zahájením prací. Měli bychom mít dostupné OOPP –
když se nám poškodí, trvá dlouho, než dostaneme nové. K dispozici máme sice
mobilní WC, ale nikdo ho neuklízí. Mobilní buňky – není si kde sušit mokré pracovní
oděvy. V létě, v horku, dostáváme nápoje, ale nestačí to. Nápoje si dokupujeme sami.“
„Pracovní úraz jsem zatím neměl. Byl jsem letmo proškolený v BOZP a PO. Školení
jsem absolvovat i na referentské vozidlo. Předpokládám, že kromě možné autonehody
mi žádný pracovní úraz nehrozí. Za volantem – často stres, kolony, časový tlak, že
nestihnu domluvené schůzky.“
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Vybrané poznatky z expertního šetření v segmentu agenturního zaměstnávaní.
1. Metodologie šetření
a/ obecná charakteristika metody expertního šetření
b/ charakteristika expertních otázek
c/ sociálně-profesní struktura respondentu
d/ komparace názoru expertů
2. Návrhy legislativních a antidiskriminačních opatření v oblasti agenturního
zaměstnávání
a/ chybí tvrdá data o agenturním zaměstnávaní českých občanů a cizinců
b/ koncový uživatel - t.j. podnikový management - by měl mít dané spoluodpovědnosti
za dodržování podmínek stanovených právními předpisy pro agenturní zaměstnávání
c/ nutno podporovat profesionalizaci odpovědných osob působících v oblasti
agenturního zaměstnávání
d/ zavést v rámci dodržování srovnatelných podmínek kmenových zaměstnanců
a agenturních zaměstnanců, což je jeden z klíčových problémů agenturního
zaměstnávaní povinnost agentury práce předávat uživateli výplatní pásky, aby mohl
porovnávat, co opravdu vyplácí agenturním zaměstnancům
e/ AZ se často neplatí v rámci tzv. práce na zkoušku, a velice často nedostávají
benefity, dovolenou, příplatky
f/ vytvořit Help linku pro uživatele, agentury a AZ
g/ sociální partneři mohou prostřednictvím svých etických kodexů zvýšit úroveň AZ
h/ zpřístupnit pracovní soudy pro zaměstnance s nižšími příjmy
i/ je nutné vyčistit trh od tzv. pseudoagentur, tzv. zastřeného agenturního
zaměstnávání, a tzv. mrtvých agentur
j/ je nutné definovat nejvyšší možnou dobu, po uplynutí, které se musí AZ stát
kmenovým zaměstnancem
k/ je nutné chápat AZ výlučně jako doplňkovou formu zaměstnanosti
3. Poznatky z oblasti BOZP v rámci agenturního zaměstnávaní
a/ vstupní školení BOZP jsou nezajímavá, agenturní zaměstnanci by uvítali video
s tematikou pracovních rizik, nakonec to odpovídá rostoucímu podílu vizuální
produkce ve všech společenských oblastech
b/ AZ zajímá často jenom výdělek a jsou ochotni tolerovat i rizikové pracovní
a bezpečnostní podmínky
c/ otázka vstupních lékařských prohlídek a povinnosti agentury práce a uživatele
d/ zdravotní prohlídky cizinců - chybí znalost češtiny a zdravotní dokumentace

Shrnutí a závěry ze šetření C – řízené rozhovory s cizinci
Je jisté, že na základě pouze deseti pohovorů, nemůžeme objektivně posoudit
skutečnou situaci, a proto můžeme hovořit jenom o tendencích, které jsme v této
oblasti zjistili.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oficiální pracovní agentury, které jsou na trhu v Praze, zaměstnávají občany
bývalého Sovětského svazu pouze tehdy, když mají plně legalizovaný trvalý
pobyt v ČR. To znamená minimálně po 5 letech života v ČR. Zpravidla tito
lidé už dobře mluví a rozumí česky a mají stejná práva a povinnosti jako
ostatní občané.
Služby pracovních agentur využívají nejčastěji lidé, kteří mají základní
a střední vzdělání. To znamená lidé s nízkým vzděláním (vysokoškolsky
vzdělaní lidé a studenti zpravidla nacházejí práci sami bez pracovních
agentur).
Tato pracovní skupina lidí hledá agentury přes doporučení známých, kteří
mají již zkušenosti a doporučují konkrétní agentury jako seriózní
a bezpečné.
Celá tato skupina pracovníků hovoří o tom, že najít práci přes agenturu je
jednoznačně jednodušší a bezpečnější, než hledat práci samostatně.
V agentuře cítí vyšší garance.
Pocit diskriminace ze strany pracovních agentur zpravidla necítí s výjimkou
ekonomických podmínek. Jejich pracovní týden má většinou 60, 70 a více
hodin. Nemají placené dovolené a pracovní víkendy. Proto, aby dostali
stejnou mzdu jako místní, musí pracovat mnohem intenzivněji.
Většinou pracovní agentury uzavírají s cizinci smlouvy o práci na jeden rok.
Proto mají cizinci pocit nestability v práci, a proto je jejich zájmem, co
nejdříve vydělat, co nejvíce peněz. Na jednu stranu tento stav vnímají jako
diskriminaci a na druhou stranu tuto situaci přijímají, protože mají obavy
o ztrátu práce.
Mají představu o základních pravidlech bezpečnosti práce, ale jenom díky
jejich vlastní zkušenosti z předešlých pracovních vztahů. Tyto zásady se
snaží dodržovat, protože jakýkoliv pracovní úraz by pro ně znamenal ztrátu
práce, proto pracovní úraz vnímají především, ne jako ublížení na jejich
zdraví, ale spíše neschopnost nadále pracovat. S úrazy mají negativní
zkušenosti, protože s tím mají spojeno, že po doléčení úrazu je většinou
zaměstnavatel vyhodí.

Vzhledem k tomu, že oficiální pracovní agentury pracují pouze s lidmi, kteří mají trvalý
pobyt, vznikají vedle nich na trhu práce i neoficiální agentury – klasická s.r.o. (většinou
z Ukrajiny), které mají pouze nějakou živnost na zprostředkování služeb. Tato s.r.o.
jsou velkým generátorem příchodu pracovní síly z východu, která se stává velmi
rizikovou, protože s.r.o. nemají nasmlouvanou práci s místními firmami a přesto vyřizují
pracovní a pobytová víza cizincům jako lukrativně výdělečnou činnost. Proto tato nově
příchozí skupina pracovníků v porovnání s cizinci s trvalým pobytem má daleko větší
rizika v pracovních podmínkách. Ještě menší plat, ochrana a bezpečnost při práci je
na nízké úrovni. Mají větší nepořádek s výplatami, odváděním pojistného a daní apod.
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MetodicLi pokyn gene.ilnlho ilspektora SUIP t.2/2016
zAsADy HoDNocrNi SRoVNATELN*CH pRAco\aricH A MzDov*cH poDMiNf,K
AGENTURNIIIO ZAMbSTNANCE A ZAMTSTNANCE UZIVATELE
Za fdelem sjednoceni kontrolnich postupri pli kontrol{ch provadenych oblastnimi inspektoraty
prAce se zamdienim na oblast agentumlho zamdstniiv6ni a rovndz pro orientaci agentur prdce a
uzivatehi

l.

vyd6v6m

z6vaznj metodickj pokyn Zi*ady pro hodnoceni srcvnalelnich pracovnich a mzdoulch
podminek agentutrtiho zamdslnance a zamdstnance uiiwtele, ktery je piilohou tohoto
Metodickdho pokynu gener6lniho inspektora SUlP a. 2/2016.

II.
a)

b)

ukl6ddm
vedoucim inspektorim OIP a ledoucim useki SUIP sezndmit vsechny jimi lizend
zam€stnance s timto metodickim pokynem a zabezpeiit dodrzovani tohoto pokynu
v r6mci j€jich pisobnosti.
vs€m inspektortm a dalsim osob6m podilejicim se na vjkonu kontrol postupovat
v souladu s timto pokynem.

Tento metodicky pokyn nabivii fiinnosti dr;e 2. 3.2016

gener6lni inspektor SUtP

Piiloha Mcruiliekdho poklnu c.2 20l6

PODMINEK AGENTURNIHO ZAMESTNANCE A ZAMESTNANCf, UZIVATf,LE

la

iaelem sjcdnoceni kontrolnich postupri pii kontroliich prov6ddnich oblastnimi inspektorety
prAce se zamafenim na oblast agenturniho zamdstniiviini a rovndz s cilcm poskytnout inlbmace
agcnturdm prece a uzivatel m v tito oblasti. rozhodl Stdtni tiad inspckce pr6cc o piijeti tohoto
metodickiho pokynu.

l.

Srovnatclni zamistnanec uzivatele

lam€stnancc uzivatelc, kter:i vykonevd (vykondval by) saeinou prici jako agentumi
zamestnaneo pii stejnd (obdobnd) !y4!!!!4qia d6lce odborn6 praxe.
Stejne pricc - delinicc podle $ I l0 odst. 2 aZ 5 zakot\a E. 262/2006 Sb., zdkonik pr6ce, vc
zneni pozddjSich piedpisn (ddlcjcn .,2P")
Steine ncbo srovnatcln6:

.
.
.
.

Shzitost
(Jdpovddnost
Namiihavost

Vikonnost a vislcdky pr6cc
za stcinich ncbo srovnatclnich podminek.

Zvlisani niipady srovnatelnich tamistpancii
Dohoda o pracovni iinnosti
I zamastnanec v pracovnim pomaru mtzc byit srovnatelnlim zamlstnancem uzivatele pro
amEstnance agcntury priice pracujiciho na zrikladE dohody o pracovni dinnosti 7a Dodminkv7e vykonavd stcjnou priici za stejnych pracovnich podminck (stejni pracovni rciim, rozsah a
rozvrZeni pracovni doby apod.).
Kraasi pracovni dobt (iristeani pracovni fvazek - $ 80 ZP)
I zamCstnanci s kratsi pracovni dobou jsou srovnatelnymi zamdstnanci (s wjjimkou pomdmd
zkr6ccnd mlsidni mzdy).
Osoby sc zdravotnim postiienim
Neni piipustnd rozdilni odmaiovdni pii splndni podminky vlkonu stcjn6 prdcc.

2. Zdroi pracovnich

a

mzdovich podminek srovnatcln{ch zamdstnancri uiivatele

. Smlou\.y individuelni,kolektivni
. Vnitini piedpisy ulivatelc
. Mzdov6 vjmdry
. Ostrtni dokumcnty organizadnd-iidiciho charakteru apod.
3,

Pracovni podminkv srovnatcln6ho zamEstnance uZivatele

Pmcovni podminky dodasnd piidilcndho (agentumiho) zameslnance nesmi blit horsi ncz
pracovni podminky srovnatelniho zamdstnance uZivatelc za soudasndho spliovrini2 podminek:

a) Jsou upravcny

pracovnilrivnimi picdpisy (ddle li7,.PPP-, musi ncbo mohou b!'t

poskytovdny)
b) Jsou dariovi uznrtelnim ndkladem zdmdstrravatelc (ziiLk. a. 586/1992 Sb.. o danich
z piijlnu. ve zndni pozddiSich picdpisn. dilejcn ..ZDl)'')

Piiklady pracovnich podminck

Pracovnl

srovnatelndho
ulivatele

podmtnky
Da6ovg
Upaaveno
,urnatilnf
zanastnaace
liP
n6klad

Pracovni doba
zk16ceni pracovnidoby bez sni;eni

mzoy

Piestdvky v priici (i iastEjii, del5i,
placeni)

ano

ano

ano

519

ano

ano

ano

$802P

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ZP

Dovoleni
Rozsah ndroku

(ivEtii)

S 213 ZP piip. za

spln6ni

podminek

Piekdiky v pr6ci

V6tii

rozsah pracovniho volna,

napi. pii ,mrti

rodinn6ho

piisluinika
V,i'hodnEjii poskytov6ni ndhrady
mzoy

zvl;itni piipady pracovniho

volna

(sick days, caffeterie apod.)

Jin6

dile:it6 piekdiky v prdci

u

UPL {nepovrnneJ

Ndhrada

205 ZP, NV

a.

s90/2006 sb.

s 199 - 205 ZP, I

2O7

-

27O

zP, NV a. 590/2006 Sb.

ano

ano

ano

Jako odchvleni se od q 199
odst. 1a 2 ZP ve prospEch
zamEstnance

ano

ano

ano

$ 77 odst. 3 ZP

ano

ano

ano

$ 163 ZP

vidait

Stravnd do limitu podle $ 176 ZP

stravnd nad limit podle 5 163 zP
nad limit ! 176 ZP (nepovinn6)

P- ."r*rtn"*t"t"
ano

ano

ano

limit podle $ 163, I 170

ZP

uznatelni ndklad,

Jurt
pro

zam6stnance - dandno

lliiil ."lle"l

,trr;netto pri
poskytnuti bezplatn6ho jidla pod
(nepovinn6)

I 199

ano

ano

ano

Pro zamEstnavatele dai.
uznatelni n6klad, pro
zamAstnance - danino

Poskwov6nl cestovnich n6hrad
neupravenlich pro podnikatelskou

ano

ano

an0

s 180 zP

ano

ano

ano

5

sf6ru - kapesn6 (nepovinn6)

Ndhrady

pii vikonu prdce v

zahraniini(1. cesta)

lind nehradyvidai0 nel uveden6 v
Cdsti sedm6 zP (nepovinnd)

pfi

ZP

Napi. kapesn6
ne

ne

ne

"tuzemskvch"

DPe

(nepovinnE)

ano

ano

ano

5 190 ZP

ano

ano

ano

I

77 odst. 3 ZP

ano

ano

anq

I

224,

ano

ano

s 235 ZP

ano

ano

ano

5 24 odst.2 pism. j)zDP

ano

ne

ne

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ostetnl

Zalkoleni, zauaeni, prohlubovini
kvalifikace - jen ve vztahu k
piisluindmu druhu prdce, ne napi.
jazykovi Wuka
Piinup ke stravovacimu zaiizeni kdyi se nebude moci stravovat v
zdvodni jidelnE, dostane stravenky
v adekvitni hodnotE

PiispEvek na stravovini
(stravenky) do limitu a za

podminek pro

dariovou

I

230 ZP

uznatelnost

PiispEvek na

stravovini
{stravenky) nad limit a mimo
podminky pro daiovou

5 24 odst. 2 pism.

uznatelnost

PfispEvek na

stravovini
(stravenky) poskytovani ze soc.
programi, ze zisku (FKSP)

Oschova svr3ki

a

osobnich

piedmdtr:l

Odm6na

za pomoc,

likvidaci,
podle
odstrariovdnin6sledki
S 224
pism.
2
b)ZP
odst.

5

226zP

pli

pracovnich

cestAch

Nrhrady za opotiebeni vlastniho
ndiadi

Cestovni ndhrady

!12

j)zDP

t
OdmEna pii iivotnfm, pracovni
Jubileu, odchod do dichodu podle
5 224 odst. 2 pism. a) ZP

Finanani pllsp6vky poskytovan6 ze
socidlnfch programo (ze zisku)

Piisp€vky na
poiiSt6ni

iivotni

Pijdky, piispEvky na rekreaci,
plest€hovdni apod., FXSP

d0chodov6

Finantni piispEvky poskytovan6

z

daiovE uznatelnich ndklado
zamEstnavatele - neisou odmEnou
piimo souvisejicis vtkonem prdce
4.

Mzdov6 podmhlv lrovnrtehcho zem&tnrnce

PlispEvky

na

dopravu,

bydleni, apod.

rrivriele

Mzdovd podmlnky docasnE pfidElendho (agentumlho) zamestnance nesml bit horli ne,
mzdov€ podminky srovnatehdho zamestnnce uZivalele za podminky, le se jedli o odmEnu
(ve stanovenich ptipadeeh i ndhndu mzdy) plimo souvisejici s vfkonem pr6ce. Zde nephtl
podminka, Ze se musf b€zpodmhednE jednat o plnEnj qislovnE upravend pracovndpdynimi
pbdpisy.
PFiklady Drzdowch podminek

Ziikladni mzda (mEsitni, hodinov,,
rikolov5)

odm€ny, prdmie, bonut 13., 14. plat

Pllplatky upravend

pracovnEprdvnimi

piedpisy
i nad minlm{lni hranici
Pifplatky neupravend pracovn6privnimi
piedpisy (nebo napl, jen pro stitni sf6ru)

odmana

za

pracovni

(i nad minimdlni hranici)

pohotovost

50, Ne, notni piestat svdtek, ztltend
prostiedi..,
Odpoledni, osobni pliplatelg rozdalen,
smana,.,
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4.2 Evropská konfederace soukromých agentur práce – European Confederation of
Private Employment Services (Eurociett)
5. Přílohy
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1. Náhled do problematiky agenturního zaměstnávání
Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které jsou nezávislé na veřejných orgánech.
Poskytují služby v oblasti zaměstnávání jako nabídku pracovních míst, nabídky zaměstnanců
pro dočasné přidělení k práci u uživatele, poskytují informace o zaměstnání apod.
Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě
zprostředkování zaměstnání (tzv. licenci) podle § 14 odst. 3 písm. b). Povolení vydává na
žádost právnické nebo fyzické osoby generální ředitelství Úřadu práce. Přitom je stanoveno,
že zprostředkování zaměstnání agenturami práce může probíhat třemi základními formami:
 vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející,
 vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovníky,
 zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele – jinou
právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.
Agenturním zaměstnáváním se pak rozumí dočasné přidělení zaměstnance agentury práce k
výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě (zaměstnavateli) na základě ujednání
v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.
Z hlediska své ekonomické povahy je agenturní zaměstnávání pronájmem pracovní síly.
Vyžaduje vytvoření trojstranného vztahu, jehož účastníky jsou zaměstnanec, agentura práce
jako zaměstnavatel a uživatel, tj. fyzická či právnická osoba, která si pracovní sílu zaměstnance
od agentury pronajala a využívá ji k plnění svých úkolů.
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Agentury práce nabízejí dvojí službu, a to:
 pro zaměstnance a
 pro zaměstnavatele (uživatele).
Zaměstnanec se na agenturu může obrátit s tím, že agentura zaměstnance poskytne klientovi,
a ten se pak stává zaměstnavatelem, nebo sama agentura se stane zaměstnavatelem.
Z hlediska zaměstnavatele poskytují agentury tyto tři služby:
A. Zprostředkování zaměstnání
Agentura práce zprostředkovává zaměstnání stejně jako úřady práce, na základě
požadavků uživatele. Tato služba může zahrnovat průzkumy trhu, předvýběr, výběr,
účast na výběrových řízeních, apod. Za provedenou službu uživatel agentuře zaplatí
většinou v podobě výše několika měsíčních hrubých mezd vybraného zaměstnance.
Tento druh služby se nazývá zprostředkování, recruitment, výběr, nábor, apod.
B. Dočasné přidělení
Na základě požadavků uživatele agentura práce vybere a dodá uchazeče o danou
pracovní pozici. Tohoto uchazeče zaměstná agentura práce, se všemi náležitostmi a
uživateli ho zapůjčí na dohodnutou dobu. Zaměstnanec tedy není zaměstnán u
uživatele, ale u agentury práce, pro uživatele je dočasně přiděleným zaměstnancem.
Veškerou administrativu a mzdovou agendu zajišťuje agentura práce, uživatel pouze
kontroluje kvalitu provedené práce a potvrzuje vykonanou práci. Uživatel platí
měsíčně agentuře obvykle stejnou hodinovou mzdou jako dočasně přiděleného
zaměstnance. Tento druh služby se nazývá dočasné přidělení, brigádníci, outsorcing,
apod.
C. Konzultační služby z oblasti zaměstnanosti, trhu práce, práva, daní pojistného a
souvisejících oblastí
Agentura práce poskytuje poradenství ve výše uvedených službách. Cena je zde
stanovena individuálně.
Z hlediska zaměstnance jde také o tři služby, a to:
A. Zprostředkování zaměstnání
Agentura práce po výběru předá zaměstnance firmě, která u agentury tuto pracovní
pozici poptává. Zaměstnanec je zaměstnancem firmy, která službu poptávala a ta mu
vyplácí mzdu.
B. Dočasné přidělení
Agentura přidělí svého zaměstnance k dočasnému přidělení uživateli. Přidělení
probíhá formou dohody mezi stranami na určenou dobu. Zaměstnavatelem je
agentura práce.
C. Konzultační služby z oblasti zaměstnanosti, trhu práce, práva, daní pojistného a
souvisejících oblastí
Agentura poskytuje poradenskou činnost dle specifika řešeného problému.
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2. Agenturní zaměstnávání v České republice
Agenturní zaměstnávání bylo v ČR plně legalizováno od 1. 10. 2004, a to zákonem č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů [1]. Podmínky agenturního
zaměstnávání upravuje § 307a) a dále paragrafy 308–309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů [2]. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce
upravují paragrafy 58 až 66 tohoto zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů. Právní úprava agenturního zaměstnávání ČR vychází na základě členství
ČR v Evropské unii též ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním
zaměstnávání.
Přestože tato organizační forma zaměstnávání byla státem v době absence uvedeného
zákona tolerována, byl pojem „agenturní zaměstnávání“ z právního hlediska neznámým
pojmem, a pojem „agentura práce“ byl právně zakotven právě až prvním datem účinnosti
zákona o zaměstnanosti.
Podle Hospodářské komory ČR je agenturní zaměstnání výhodné pro konkurenceschopnost
české ekonomiky a je důležitou kategorií trhu práce. Agentury práce významně snižují
nezaměstnanost v České republice, když ročně zaměstnají až čtvrt milionu lidí. Zvyšují
zaměstnanost zejména ohrožených skupin na trhu práce, jako jsou studenti a čerství
absolventi, rodiče malých dětí nebo lidé ve věku nad 50 let. Ze statistik Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV) a Úřadu práce vyplývá, že Agenturní zaměstnávání dává práci
značnému počtu lidí a agentury práce jsou zároveň úspěšnější při umísťování uchazečů o práce
než samotné úřady práce. Např. v roce 2010 byl počet všech přidělených agenturních
zaměstnanců v Česku téměř 70 tisíc. V přepočtu na plné úvazky to bylo méně - jedenáct a půl
tisíce. Odhad pro r. 2011 uváděl čísla: 84 tisíc agenturních zaměstnanců a 15 tisíc v přepočtu
na plné úvazky. Vývoj naznačuje, že požadavky na trh agenturních zaměstnanců budou dále
růst, a to s výhledem pro rozvoj agenturního zaměstnávání na příštích deset let. Tento růst
potvrzuje i Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce (Ciett) – viz kap. 4.1 - ve své
ekonomické zprávě za rok 2014 [13], vycházející z dat za roky 2013 a 2014. Ciett ve své zprávě
uvádí, že cestou agenturního zaměstnávání jsou dnes v Evropě zaměstnávána téměř dvě
procenta z celkového počtu zaměstnanců (v ČR je to 0,9 %). Počet agenturních zaměstnanců
v Evropě již přesáhl 9 mil., a tento počet se v posledních letech každoročně zvyšuje o více než
5 %. Nejvíce je agenturní zaměstnávání v Evropě využíváno ve Francii, Velké Británii,
Nizozemsku a Německu. Počet a činnosti agentur práce v jednotlivých členských státech
Evropské unie rozdílné. Je to dáno nejen právní, ale i ekonomickou tradicí. Statistická data o
počtu agentur práce ve státech Evropské unie a další data z oblasti agenturního zaměstnávání
v Evropě i ve světě jsou rovněž ve zmiňované ekonomické zprávě Ciett [13].
K datu 9.12.2015 bylo v Česku evidováno 2219 licencí (povolení ke zprostředkování
zaměstnání) k činnostem agentur práce. Jejich přehled uvádí Příloha 1. Přestože existuje
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názor, že počet licencí není roven počtu agentur1, samo Ministerstvo práce a sociálních věcí
hovoří o více než dvou tisících agentur a mezi oba pojmy tak klade rovnítko. Dokládá to jak
tisková zpráva MPSV z r. 2010 [4], tak další dokument ze stejného zdroje [7]. V něm je také
uvedena tabulka, která ukazuje, že na konci roku 2015 se počet agentur práce v ČR přiblížil
číslům zaznamenaným v letech 2008 a 2009, přičemž největší počet pracovních agentur za
dobu jejich existence na trhu práce v ČR vykazuje rok 2008, a to 2228 agentur (k datu
31.12.2008).
Datum
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
9.12.2015

Počet agentur podle MPSV
1147
1510
1811
2228
2214
1714
1307
1483
1588
1645
2219

Rozsah jednotlivých agentur a jejich úroveň jsou při tomto počtu logicky různé. Na českém
trhu práce najdeme agentury místní, regionální i ty s celostátní působností a mezi nimi
agentury kvalitní a méně kvalitní. Punc kvality pracovních agentur podtrhuje členství v některé
asociace personálních agentur nebo profesionálních služeb - viz kap. 3.
České personální agentury zprostředkovávají zaměstnání na území svého státu. Pokud jde o
zprostředkování zaměstnání za hranicemi ČR, vychází česká právní úprava z Úmluvy
Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, kterou ČR ratifikovala
v r. 2008.
Agentury práce v ČR podléhají evidenci, kterou vede generální ředitelství Úřadu práce. Údaje
z této evidence předává do centrální evidence spravované Ministerstvem práce a sociálních
věcí a dostupné na Integrovaném portálu MPSV https://portal.mpsv.cz [3] v sekci
Zaměstnanost. Evidence agentur práce primárně slouží k vykonávání kontrolní činnosti Úřadu
práce v rozsahu stanoveném zákonem o zaměstnanosti a zákonem č. 222/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o volném pohybu služeb, včetně ukládání pokut. Sekundárně má stát a
příslušné úřady díky těmto zdrojům přehled o celkovém počtu agentur v daném kalendářním
roce, vč. údajů, jako jsou:
1

Podle Asociace poskytovatelů personálních služeb (viz kap. 3.2) neznamená, že kolik je licencí, tolik je také agentur práce.
Tvrdí, že část licencí mají přímí zaměstnavatelé, kteří opotřebují přesouvat zaměstnance mezi jednotlivými závody. Některé
agentury mají z legislativních důvodů licence třeba tři. Skutečně aktivních agentur je v ČR podle APPS asi pět set.
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počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle
ust. § 14 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti,
počet jím umístěných fyzických osob,
počet jeho zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele
podle
ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, přičemž se uvede zvlášť počet
občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních
členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních
cizinců podle státní příslušnosti.

3. Sdružování agentur práce a dalších subjektů, které se snaží vytvářet podmínky pro
úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil - Česká republika
Dobrou úroveň agentur práce a také jejich image na veřejnosti se snaží zajistit profesní
organizace sdružující agentury práce. Na českém trhu práce působí dvě profesní organizace,
sdružující agentury práce:



Asociace pracovních agentur (APA) a
Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS).

Obě asociace jsou určitou zárukou jak pro zaměstnance, tak pro uživatele agentur práce
(zaměstnavatele), že agentury, které sdružují, dodržují platné předpisy, jejich činnost je
legitimní a transparentní a mají v oboru své činnosti zkušenosti. Členství v těchto asociacích
tak zaručuje kvalitu, solidnost a zkušenosti všem stranám, které se jejich služeb rozhodnou
využít.
3.1 Asociace pracovních agentur (APA)

Asociace pracovních agentur (APA) je neziskovou nepolitickou organizací, která byla založena
v roce 2001. Tato organizace sdružuje zejména menší a střední české, moravské a slezské
agentury práce s hlavní činností zaměřenou na „krátkodobou dočasnou pracovní výpomoc“ a
„studentské brigády“. Členy APA je k datu 9.12.2015 23 agentur práce – viz Příloha 2.
Asociace pracovních agentur vznikla jako základna pro ryze české agentury práce s českými
majiteli, záměrem bylo předávání zkušeností a postřehů z trhu práce, zaměřujícího se na
dočasnou pracovní výpomoc. V roce 2003, kdy se připravovala novela zákona o zaměstnanosti,
začala APA prezentovat postřehy svých členů státním institucím, převážně Ministerstvu práce
a sociálních věcí. Díky činnosti APA byla navrhovaná novela práce Zákona o zaměstnanosti
doplněna o možnost použití Dohody o pracovní činnosti (DPČ), jako instrument
k zaměstnávání brigádníků. Dříve bylo možné použít pouze Pracovní smlouvy. Tato novela
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vstoupila v platnost v listopadu 2004, aby se členové v nových podmínkách orientovali
(dodržování legislativních podmínek, nárůst administrativní práce), poskytovala jim APA v této
oblasti poradenské služby. V roce 2004 se změnila funkce APA z poskytování informací pro
členy APA na organizace, která poskytuje informace z oblasti dočasného přidělení a trhu práce
obecně, také firmám, které tuto službu využívají. Roku 2007 APA vstoupila jako člen do APPS.
S dalšími členy APPS, usilovala o průhledné agenturní zaměstnávání, nastavení legislativních
podmínek odpovídajících praxi a o zkvalitňování prostředí pracovního trhu v ČR všeobecně.
Mezi lety 2007 – 2010 APA nevystupovala samostatně, nerozvíjela činnost ani nepřibírala nové
členy a nevyjadřovala se k dění na trhu práce, působila pouze jako člen APPS. V roce 2011 APA
obnovila svou činnost mimo APPS. Podle APA přenechání iniciativy v jednáních s orgány státní
správy pouze v rukou APPS nepřineslo očekávané benefity jednotného postupu, který byl
prezentován jedním zástupcem všech agentur práce. APPS a APA hodlá pokračovat v úzce
spolupráci, a to zejména za účelem zjednodušení legislativy pro působení agentur práce a
odstranění známých a opakovaně legislativou neřešených problémů. V roce 2011 APA
schválila změnu svých stanov (Příloha 4), etického kodexu (Příloha 3), vedení a strategii
přijímání nových členů. Sídlem asociace je Ostrava Poruba. Podmínkou členství v APA je platná
licence agentury práce. Agentury práce svým členstvím v APA dokládají svou legitimitu podle
zákona a několikaleté zkušenosti v oboru. Stvrzením Etického kodexu se agentury zavazují, že
budou poskytovat své služby kvalitně a v souladu se zákonem. Pro případ služby dočasného
přidělení jsou pojištěné proti škodám, způsobeným svými zaměstnanci u uživatele. Členové
APA každý rok obslouží minimálně 40 000 uchazečů o práci, zaměstnají minimálně 20 000 osob
jako dočasně přidělené agenturní zaměstnance, zaměstnání přímo u firmy zprostředkují
minimálně 2500 osobám.
3.2 Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS)

Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) je zájmové sdružení, které vzniklo v roce
2002, za cíl si klade vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v ČR
a vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v ČR. Aby tohoto cíle
dosáhla, komunikuje s příslušnými institucemi a státními orgány.
Jednou ze základních myšlenek je především respektování práv a oprávněných zájmů
jednotlivců i podnikajících subjektů. Jedná se zejména o práva na svobodnou volbu povolání
a přípravu k němu, práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací, práva na
spravedlivou odměnu za práci, práva na uspokojivé pracovní podmínky a rovné zacházení se
všemi zaměstnanci, práva na svobodné podnikání, nebo provozování jiné hospodářské
činnosti. Je proti jakékoliv diskriminaci na českém trhu práce. Je řádným členem Mezinárodní
konfederace soukromých agentur práce (Ciett – viz kap. 4.1) a Evropské konfederace
soukromých agentur práce (Eurociett – viz kap. 4.2). Sídlo společnosti je v Praze
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Mezi členy patří jak nadnárodní společnosti, tak i malé lokální agentury. Asociace je otevřena
každému zájemci o členství, který má zájem na pozitivním vývoji stavu trhu práce v ČR.
Členové asociace nabízejí svým zákazníkům vysokou kvalitu nabízených služeb, kterou
zaručuje jejich přistoupení k Etickému kodexu asociace. V současné době má APPS 26 členů.
Seznam členů asociace je uveden v Příloze 5, znění etického kodexu je doloženo v Příloze 6 a
stanovy asociace v Příloze 7.
………………………..
Proč jsou v České republice hned dvě asociace sdružující agentury práce? Podstatný rozdíl,
kterým se od sebe liší Asociace pracovních agentur a Asociace poskytovatelů personálních
služeb je ten, že APA se zaměřuje především na menší a střední české agentury práce
s majiteli, kteří v nich současně pracují. APPS sdružuje všechny zájemce, ať už se jedná o
nadnárodní společnosti nebo menší agentury. Obě asociace zavedly vlastní etické kodexy, a
sdružují pouze agentury, které mají povolenou činnost pro zprostředkování zaměstnání
generálním ředitelstvím Úřadu práce a zavázaly se tyto normy dodržovat. Přestože v ČR je
uděleno pro činnost agentur práce přes 2000 licencí (viz Příloha 1), je členy obou asociací
celkem pouze necelých 50 pracovních agentur (viz přílohy 2 a 5).
4. Partnerství a kooperace asociací sdružujících agentury práce - mezinárodní měřítko
Sdružování agentur práce je běžné také v jiných zemích Evropa a světa. Zástupci těchto zemí,
tj. národní federace, asociace a obdobné právnické subjekty vytvářejí mezinárodní uskupení,
která se snaží reprezentovat zájmy v oboru agenturního zaměstnávání po celém světě a
v Evropě. Na mezinárodní úrovni nalezneme dvě organizace, sdružující agentury práce, a to
Ciett – Mezinárodní konfederaci soukromých agentur práce a Eurociett – Evropskou
konfederaci soukromých agentur práce.
4.1 Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce
International Confederation of Private Employment
Agencies (Ciett)
Konfederace Ciett vznikla za účelem podpory společného zájmu zaměstnávání přes soukromé
agentury práce na mezinárodní úrovni. Tato její podpora zahrnuje:
a) pomoc členům vykonávat svou činnost legálně,
b) zlepšení standardů kvality agentur práce a boj proti nepoctivým poskytovatelům
agenturního zaměstnávání,
c) rozvoj soukromých agentur za účelem pozitivního příspěvku pro lepší fungování trhu
práce,
d) zlepšení úrovně vnímání oboru činnosti a jeho posílení na trhu,
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e) rozvoj úzkých pracovních vztahů s mezinárodními skupinami a organizacemi jako je
G20 (skupina největších ekonomik světa), OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a
dalšími,
f) účinné směrování k úspěšnému využití ekonomického potenciálu agenturního
zaměstnávání.
Konfederace byla založena v roce 1967 v Paříži. V roce 2005 se jejím členem stala i Česká
republika, zastoupená Asociací poskytovatelů personálních služeb. Ciett aktuálně sdružuje 48
národních federací soukromých pracovních agentur a 8 největších personálních společností
světa. Mapa a přehled členů Ciett jsou doloženy v Příloze 8. V roce 2006 byl Ciett zákonně
ustanoven jako neziskové sdružení, a to podle belgického práva. Sídlo tohoto mezinárodního
společenství se nachází v Bruselu.
Partneři Ciett a další zúčastnění
Mezinárodní organizace
o
o
o
o

International Labour Organisation (ILO)
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
World Trade Organisation (WTO)
World Bank

Evropské instituce
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

The European Union
European Commission Direcotrate General for Employment
Eurupean Council
European Parliament
Economic and Social Commitee
Court of Justice
European Central Bank
Council of Europe
European Agency for Health and Safety at Work
European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions

Další partneři Ciett
o
o
o
o
o
o
o

Internationl Organisation of Empoloywrs (IOE)
Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC)
Business Europe
World Bank
Interantional Trade Union Confederation (ITUC)
UNI Global Union
International Emoployment Ralations Association
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o International Office for Migration (IOM)
o ILO International Training Center (ITC-ILO)
4.2 Evropská konfederace soukromých agentur práce
European Confederation of Private Employment
Services (Eurociett)
Eurociett je autoritou, zastupující společné zájmy agentur práce v Evropě. V posledních letech
Eurociett formoval příznivější politické prostředí agenturního zaměstnávání, přispěl
k vytvoření lepšího obrazu této činnosti a jejího uznání. Toho i nadále dociluje především tím,
že:
a) cílí na tří klíčové aspekty – vytváření pracovních míst, začlenění různých skupin
pracovníků na trh práce a hospodářský růst a daňové příjmy,
b) vytváří co nejvhodnější právní prostředí pro toto odvětví v Evropě,
c) podporuje evropský cíl zvýšení konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti v EU,
d) zvyšuje standardy kvality agentur práce a bojuje proti nepoctivým poskytovatelům
agenturního zaměstnávání,
e) zaměřuje se na zlepšení pověsti a obrazu odvětví.
Eurociett sdružuje 28 národních federací z odvětví služeb soukromého zaměstnávání v Evropě,
mezi nimiž za ČR opět figuruje Asociace poskytovatelů personálních služeb, a dále
7 z největších nadnárodních personálních společností na celém světě - Adecco, Gi Group, Kelly
Services, Manpower, Randstad, Trenkwalder a USG People. Všichni členové Eurociett se
zavázali k dodržování řady podmínek a zásad. Všichni členové musí dodržovat zásady
spravedlnosti a integrity, udržovat členství v regionálním sdružení, pro které dodržují
požadavky členství, a další. V Příloze 9 je uvedena mapa a seznam členů Eurociett v r. 2014.
Stejně jako Ciett i sídlo Eurociett se nachází v Bruselu.

Přílohy
Příloha 1 Seznam povolení agentur práce k datu 9.12.2015
Příloha 2 Seznam členů APA
Příloha 3 Etický kodex APA
Příloha 4 Stanovy APA
Příloha 5 Seznam členů APPS
Příloha 6 Etický kodex APPS
Příloha 7 Stanovy APPS
Příloha 8 Mapa členů Ciett
Příloha 9 Mapa členů Eurociett
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Pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., zpracovala Eliška Kuhnová
9.12.2015
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AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ NA WEBU
(výběr článků na webu s tematikou agenturního zaměstnávání k 20. červnu 2016)
BOZPinfo
Zkušenosti z kontrol inspekce práce u agentur práce a uživatelů 14. 6. 2016 http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/pracovnepravni-vztahyclanky/kontroly_AP160614.html
Oblastní inspektoráty práce pokračují v kontrolách agentur práce 28. 8. 2015 http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/clanky/pracovnepravni-vztahyclanky/kontroly_agentur150828.html
Praktiky zprostředkování práce v Plzeňském kraji 25. 8. 2015 - http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/clanky/pracovnepravni-vztahy-clanky/kontroly_AP150825.html
Agenturní zaměstnávání a jeho místo na trhu práce 24. 8. 2015 - http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/tema-bozpinfo/agentur_zamestnavani150824.html
Plánované kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů a zákona o zaměstnanosti v roce 2014 a
výsledky SÚIP za únor 2014 20. 3. 2014 - http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/tiskove_zpravy/zprava_suip140320.html
Mýty opředené agenturní zaměstnávání 5. 6. 2013 - http://www.bozpinfo.cz/knihovnabozp/citarna/tema-bozpinfo/agenturni_zam130604.html
Agentura Student
Nový zákon o agenturním zaměstnávání připraví náš stát až o 7 miliard korun 4. 6. 2015 http://www.student.cz/96-aktualni-informace/251-novy-zakon-o-agenturnim-zamestnavani-pripravinas-stat-az-o-7-miliard-korun/
Novela zákona o zaměstnanosti je v mezirezortním připomínkovém řízení 1. 6. 2015 http://www.student.cz/96-aktualni-informace/249-novela-zakona-o-zamestnanosti-je-v-mezirezertnimpripominkovem-rizeni/
iDnes.cz
Firmy zoufale hledají dělníky a techniky, o stovky míst není zájem 24. 2. 2016 http://liberec.idnes.cz/prace-v-kraji-je-dost-ale-chybeji-lide-dvh-/libereczpravy.aspx?c=A160223_115241_liberec-zpravy_ddt
Šmejdi mění taktiku. Nabízejí rozbor vody, zakládají personální agentury 3. 2. 2016 –
http://ekonomika.idnes.cz/smejdi-si-zakladaji-take-personalni-agentury-fnl/ekonomika.aspx?c=A160202_160742_ekonomika_fih
Na nekalé personální agentury jsou kontroly krátké, chystají se změny 31. 7. 2015 http://finance.idnes.cz/novela-zakona-o-zamestnanosti-agenturni-zamestnavani-p1c/podnikani.aspx?c=A150617_2170901_podnikani_kho
Firmy mají brát víc lidí z agentur. Odradí to investory, míní odborník 5. 6. 2015 http://finance.idnes.cz/zamestnavani-v-agenturach-dca/podnikani.aspx?c=A150528_2165702_podnikani_kho
Beru méně než kolega. Na co mám jako agenturní zaměstnanec nárok? 5. 3. 2015 http://finance.idnes.cz/agenturni-zamestnavani-a-dodrzovani-srovnatelnych-podminek-zamestnancu1rg-/podnikani.aspx?c=A150303_230729_podnikani_kho
Stát chce omezit agenturní zaměstnance. Má jich být maximálně 15 % 4. 3. 2015 http://ekonomika.idnes.cz/agenturni-pracovnici-se-maji-vyrovnat-zamestnancum-f91/ekonomika.aspx?c=A150304_153123_ekonomika_rny
Pracovní agentury: co znamená práce přes ně? 23. 2. 2015 - http://sdeleni.idnes.cz/pracovniagentury-co-znamena-prace-pres-ne-fja-/eko-sdeleni.aspx?c=A150206_130730_eko-sdeleni_ahr
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Pseudoagentury našly cestu, jak zaměstnávat bez odvodů státu 28. 6. 2014 http://ekonomika.idnes.cz/pseudoagentury-zamestnavaji-bez-odvodu-statu-fql/ekonomika.aspx?c=A140627_160059_ekonomika_fih
APPS
Agenturní zaměstnávání: mýty a skutečnost http://www.apps.cz/pool/files/Randstad_Kdyz_se_rekne_AZ.pdf
Firmy využívají agenturní zaměstnávání stále častěji 10. 9. 2013 http://www.apps.cz/pool/files/TK_APPS_10092013.pdf
APA
Desatero agenturního zaměstnávání 05/2015 http://www.apa.cz/dokument/TZ_2015_06_03_agenturni_zamestnavani_PRILOHA_DESATERO_age
nturniho_zamestnavani_web.pdf
Novinky.cz
Polští dohazovači vozí do Česka ilegálně cizí dělníky 13. 6. 2016 https://www.novinky.cz/ekonomika/405982-polsti-dohazovaci-vozi-do-ceska-ilegalne-cizi-delniky.html
Podnik zvonil při kontrole na poplach, ilegální dělníci ze sebe dělali návštěvníky 11. 6. 2016 https://www.novinky.cz/ekonomika/406213-podnik-zvonil-pri-kontrole-na-poplach-ilegalni-delnici-zesebe-delali-navstevniky.html
Počet agenturních pracovníků roste, loni jich do firem šlo na čtvrt milionu 7. 6. 2016
https://www.novinky.cz/kariera/405758-pocet-agenturnich-pracovniku-roste-loni-jich-do-firem-slo-nactvrt-milionu.html
Pracovní agentury čeká perný rok 18. 3. 2016 - https://www.novinky.cz/kariera/397870-pracovniagentury-ceka-perny-rok.html
Agentury pomáhají řešit nedostatek lidí 18. 2. 2016 - https://www.novinky.cz/kariera/394708-agenturypomahaji-resit-nedostatek-lidi.html
AMSP je proti regulaci pracovních agentur 17. 6. 2015 - https://www.novinky.cz/kariera/372460-amspje-proti-regulaci-pracovnich-agentur.html
Dočasné zaměstnávání zahrnuje už i bílé límečky 1. 10. 2015 https://www.novinky.cz/kariera/382074-docasne-zamestnavani-zahrnuje-uz-i-bile-limecky.html
Novela zákona o agenturním zaměstnávání vyvolává rozdílné reakce 10. 6. 2015 https://www.novinky.cz/kariera/371701-novela-zakona-o-agenturnim-zamestnavani-vyvolava-rozdilnereakce.html
Ministerstvo práce chce přitvrdit pravidla pro agenturní zaměstnávání 6. 3. 2015 https://www.novinky.cz/kariera/363452-ministerstvo-prace-chce-pritvrdit-pravidla-pro-agenturnizamestnavani.html
Aktuálně.cz
Pracovníků, které si firmy pronajímají od agentur, stále přibývá. Podíl Čechů mezi nimi klesá 6. 6.
2016 - http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pocet-agenturnich-pracovniku-roste-loni-jich-do-firem-slo27/r~ce51ff782bfe11e682380025900fea04/
Zaměstnanci druhé kategorie. Pomůže jim omezení agentur? 27. 7. 2015 http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zamestnanci-druhe-kategorie-pomuze-jim-omezeniagentur/r~bce6b450313511e5a43f002590604f2e/
Pracovní agentury musí kontrolovat docházku, potvrdil soud 13. 10. 2014 http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pracovni-agentury-musi-kontrolovat-dochazku-potvrdilsoud/r~b767dcb252b411e4a653002590604f2e/
Stát nejde příkladem. Místo zaměstnanců chce agentury 18. 4. 2012 http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/stat-nejde-prikladem-misto-zamestnancu-chceagentury/r~i:article:741441/
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Epravo.cz
Soumrak agenturního zaměstnávání? 4. 6. 2015 - http://www.epravo.cz/top/clanky/soumrakagenturniho-zamestnavani-98014.html
Náhrada škody a agenturní zaměstnávání - http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-aagenturni-zamestnavani-99484.html?mail
Agenturní zaměstnanci - na co si dát pozor při jejich angažování - 22. 10. 2015 http://www.epravo.cz/top/clanky/agenturni-zamestnanci-na-co-si-dat-pozor-pri-jejich-angazovani99375.html?mail
Povinnost agentury práce k zaplacení odstupného zaměstnanci pro důvody skončení pracovního
poměru ležící na straně uživatele (organizační důvody) 9. 9. 2013 http://www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-agentury-prace-k-zaplaceni-odstupneho-zamestnanci-produvody-skonceni-pracovniho-pomeru-lezici-na-strane-uzivatele-organizacni-duvody-92255.html?mail
ČMKOS
Závěry konference „Agenturní práce – sociálně odpovědná firma“ 19. 11. 2015 https://www.cmkos.cz/obsah/219/zavery-konference-agenturni-prace-socialne-odpovednafirma/14317
Brožura Agenturní zaměstnávání 14. 9. 2015 - https://www.cmkos.cz/obsah/734/brozura-agenturnizamestnavani/14752
VIDEO: Jak dál s agenturním zaměstnáváním 9. 3. 2015 - https://www.cmkos.cz/obsah/317/video-jakdal-s-agenturnim-zamestnavanim/1220
Súip.cz
Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a
zaměstnance uživatele (Metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 2/2016) 11. 3. 2016 http://www.suip.cz/novinky-suip/zasady-hodnoceni-srovnatelnych-pracovnich-a-mzdovych-podminekagenturniho-zamestnance-a-zamestnance-uzivatele-1/?q=agenturní
Česká televize
Změna v agenturním zaměstnávání může přinést více práce na černo 2. 6. 2015 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1533232-zmena-v-agenturnim-zamestnavani-muzeprinest-vice-prace-na-cerno
Chat: Ing. Radovan Burkovič - Dobré ráno - Česká televize 27. 5. 2015 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/chat/5409/
Máte slovo s M. Jílkovou 23. 4. 2015 - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovos-m-jilkovou/215411030520015
Kvóty pro agenturní zaměstnance, ale taky lepší podmínky a platy 4. 3. 2015 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1508506-kvoty-pro-agenturni-zamestnance-ale-takylepsi-podminky-a-platy
Marksová plánuje vykolíkovat prostor pracovním agenturám 15. 7. 2014 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1025763-marksova-planuje-vykolikovat-prostorpracovnim-agenturam
Černé ovce na silnici 9. 10. 2013 - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerneovce/213452801081009/titulky/
Deník.cz
Zájem o agenturní zaměstnance stoupl o 18 procent 16. 3. 2015 http://www.denik.cz/ekonomika/zajem-o-agenturni-zamestnance-stoupl-o-18-procent-20150316.html
Fabriky přijdou o námezdní síly. Řeší, co dál 5. 3. 2015 - http://www.denik.cz/ekonomika/fabrikyprijdou-o-namezdni-sily-resi-co-dal-20150304.html
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Plzeňský deník
Pracovní agentury se někdy podobají překupníkům s lidmi 27. 5. 2014 http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/pracovni-agentury-se-nekdy-podobaji-prekupnikum-s-lidmi20140527.html
Parlamentní listy.cz
Agenturní zaměstnávání zřejmě projde proměnou, díky ministerstvu práce 12. 8. 2015 http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Agenturni-zamestnavani-zrejme-projde-promenou-dikyministerstvu-prace-394950
Janeček (KSČM): Agenturní zaměstnávání jako novodobá forma otroctví 8. 7. 2014 http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Janecek-KSCM-Agenturni-zamestnavani-jakonovodoba-forma-otroctvi-325880
BOZP PROFI.cz
Agenturní zaměstnávání a pracovnělékařské služby 25. 11. 2013 - http://www.bozpprofi.cz/agenturnizamestnavani-a-pracovnelekarske-sluzbyuniqueidgOkE4NvrWuNbYgYq82yeiC0ebx9dNOk9T6QOQea68B8/
BusinessInfo.cz
Agenturní pracovník není nadávka. Firmy takto získávají i kvalitní profesionály 28. 7. 2015 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/agenturni-pracovnik-neni-nadavka-firmy-takto-ziskavaji-i-kvalitniprofesionaly-67077.html?ctnew=pub&utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=mailing_2015_07_2
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Odbory KOVO MB
Zlepšujeme podmínky pro agenturní zaměstnance a zaměstnance v integracích 13. 11. 2015 http://www.odborykovomb.cz/zlepsujeme-podminky-pro-agenturni-zamestnance-a-zamestnance-vintegracich/d-2755
Lovec-hlav.cz
Jak motivovat agenturní zaměstnance [CASE STUDY] - http://lovec-hlav.cz/nabor/jak-motivovatagenturni-zamestnance/
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/104/ES
ze dne 19. listopadu 2008
o agenturním zaměstnávání
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Dne 27. září 1995 konzultovala Komise se sociálními
partnery na úrovni Společenství v souladu s čl. 138
odst. 2 Smlouvy opatření, která by mohla být přijata
na úrovni Společenství v souvislosti s pružností pracovní
doby a jistotou pracovního místa.

(4)

Po této konzultaci dospěla Komise k závěru, že akce
Společenství je účelná, a dne 9. dubna 1996 dále konzul
tovala se sociálními partnery v souladu s čl. 138 odst. 3
Smlouvy obsah zamýšleného návrhu.

(5)

V preambuli rámcové dohody o pracovních poměrech na
dobu určitou uzavřené dne 18. března 1999 dali signa
táři najevo svůj záměr zvážit nutnost podobných dohod
týkajících se dočasných zaměstnání a rozhodli se, že
nezahrnou zaměstnance agentur práce do směrnice
o pracovních poměrech na dobu určitou.

(6)

Obecné meziodvětvové organizace, tj. Evropská unie
konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (UNICE) (4),
Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků
obecného ekonomického zájmu (CEEP) a Evropská
konfederace odborových svazů (ETUC) informovaly
Komisi ve společném dopise ze dne 29. května 2000
o svém úmyslu zahájit postup podle článku 139
Smlouvy o ES. Ve společném dopise ze dne 28. února
2001 požádaly Komisi o prodloužení lhůty uvedené v čl.
138 odst. 4 Smlouvy o ES o jeden měsíc. Komise této
žádosti vyhověla a prodloužila lhůtu pro jednání do
15. března 2001.

(7)

Dne 21. května 2001 sociální partneři uznali, že jejich
jednání o agenturním zaměstnávání nevyústila v žádnou
dohodu.

(8)

V březnu roku 2005 považovala Evropská rada za
nezbytné znovu zahájit Lisabonskou strategii a znovu
se zaměřit na priority růstu a zaměstnanosti. Rada schvá
lila integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost na
období let 2005–2008, jejichž cílem je mimo jiné
podpora pružnosti ve spojení s jistotou zaměstnání
a zmírnění segmentace trhu práce, a to s patřičným
ohledem na úlohu sociálních partnerů.

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko
a sociálního výboru (1),

Evropského

hospodářského

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uzná
vané Listinou základních práv Evropské unie (3). Jejím
cílem je zejména zajistit plný soulad s článkem 31 listiny,
který stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní
podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost, a na stanovení maximální přípustné
pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na
každoroční placenou dovolenou.

Bod 7 Charty Společenství o základních sociálních
právech pracovníků stanoví mimo jiné, že dotvoření
vnitřního trhu musí vést ke zlepšení životních
a pracovních podmínek pracovníků v Evropském spole
čenství; tohoto procesu bude dosaženo sladěním pokroku
při plnění těchto podmínek, zejména pokud jde o formy
práce, jako je pracovní poměr na dobu určitou, práce na
částečný úvazek, agenturní zaměstnávání a sezónní práce.

(1) Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 124.
(2) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2002 (Úř.
věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 368), společný postoj Rady ze dne
15. září 2008 a stanovisko Evropského parlamentu ze dne
22. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(3) Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.

(4) UNICE změnila v lednu roku 2007 svůj název na BUSINESSEU
ROPE.
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V souladu se sdělením Komise o sociální agendě pro
období do roku 2010, kterou Evropská rada na svém
zasedání v březnu roku 2005 přivítala jako příspěvek
k dosažení cílů Lisabonské strategie posílením evrop
ského sociálního modelu, vyjádřila Evropská rada názor,
že nové formy organizace práce a větší rozmanitost
smluvních ujednání, lépe spojujících pružnost s jistotou,
přispějí k větší přizpůsobivosti. Evropská rada dále
v prosinci roku 2007 potvrdila dohodnuté obecné zásady
flexikurity, které na trhu práce vytvářejí rovnováhu mezi
pružností a jistotou zaměstnání a pomáhají zaměst
nancům i zaměstnavatelům využívat příležitostí, které
přináší globalizace.

V rámci Evropské unie existují značné rozdíly, pokud jde
o využívání agenturního zaměstnávání a o právní posta
vení a pracovní podmínky zaměstnanců agentur práce.

5.12.2008

(16)

V zájmu pružného přístupu k rozmanitosti trhů práce
a vztahů mezi sociálními partnery mohou členské státy
umožnit sociálním partnerům, aby stanovovali pracovní
podmínky a podmínky zaměstnávání za předpokladu, že
bude zachována celková úroveň ochrany zaměstnanců
agentur práce.

(17)

Kromě toho by v určitých omezených případech a na
základě dohody uzavřené se sociálními partnery na
vnitrostátní úrovni měly mít členské státy omezenou
možnost odchýlit se od zásady rovného zacházení,
bude-li zajištěna přiměřená úroveň ochrany.

(18)

Současně se zlepšováním minimální ochrany zaměst
nanců agentur práce by měl být prováděn přezkum
všech omezení nebo zákazů, které byly pro agenturní
zaměstnávání stanoveny. Mohou být odůvodněny pouze
na základě obecného zájmu, jako je zejména ochrana
zaměstnanců, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci a potřeba zajistit náležité fungování trhu práce
a zabránit možnému zneužívání.

(19)

Touto směrnicí není dotčena autonomie sociálních
partnerů ani vztahy mezi sociálními partnery, včetně
práva sjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy v souladu
s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi a při
současném respektování platných právních předpisů
Společenství.

(20)

Ustanoveními této směrnice, která se týkají omezení
nebo zákazů agenturního zaměstnávání, nejsou dotčeny
vnitrostátní právní předpisy nebo zvyklosti, jež zakazují,
aby stávkující zaměstnance nahradili zaměstnanci agentur
práce.

Agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám
podniků, pokud jde o pružnost, ale také potřebě zaměst
nanců na sladění svého pracovního a soukromého života.
Přispívá tak k vytváření pracovních míst a k účasti na
trhu práce a začlenění do něj.

(12)

Tato směrnice vytváří pro zaměstnance agentur práce
ochranný rámec, který je nediskriminační, transparentní
a přiměřený a který současně respektuje rozmanitost trhů
práce a vztahů mezi sociálními partnery.

(13)

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991,
kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním
poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním
poměru (1), obsahuje ustanovení o bezpečnosti a ochraně
zdraví, jež se vztahují také na zaměstnance agentur práce.

(14)

Základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
týkající se zaměstnanců agentur práce by měly být přinej
menším stejné jako podmínky, jež by se na tyto zaměst
nance vztahovaly, pokud by je uživatel zaměstnal na
stejném pracovním místě.

(21)

Členské státy by měly stanovit na ochranu práv zaměst
nanců agentur práce správní nebo soudní řízení a za
porušení povinností vyplývajících z této směrnice by
měly stanovit sankce, které budou účinné, odrazující
a přiměřené.

(15)

Obecnou formu pracovněprávního vztahu představuje
pracovní smlouva na dobu neurčitou. V případě zaměst
nanců, kteří mají se svojí agenturou práce smlouvu na
dobu neurčitou, a vzhledem ke zvláštní ochraně vyplýva
jící z takové smlouvy, je třeba stanovit možnost výjimek
z pravidel, jež se uplatňují u uživatele.

(22)

Tato směrnice by měla být prováděna v souladu
s ustanoveními Smlouvy týkajícími se volného pohybu
služeb a svobody usazování, a aniž je dotčena směrnice
Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci posky
tování služeb (2).

(1) Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.

(2) Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Jelikož cíle této směrnice, totiž vytvořit na úrovni Spole
čenství harmonizovaný rámec ochrany zaměstnanců
agentur práce, nemůže být uspokojivě dosaženo na
úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu
rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni
Společenství, může Společenství přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku
5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stano
venou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice
rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
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Článek 3
Definice
1.

Pro účely této směrnice se rozumí

a) „zaměstnancem“ osoba, které je v dotyčném členském státě
poskytována ochrana jako zaměstnanci v souladu
s vnitrostátním pracovním právem;

b) „agenturou práce“ fyzická nebo právnická osoba, která
v souladu s vnitrostátními právními předpisy uzavírá
pracovní smlouvy nebo je v pracovněprávním vztahu se
svými zaměstnanci, aby je mohla přidělit uživatelům,
u nichž tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich
dohledem a vedením pracují;

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

c) „zaměstnancem agentury práce“ zaměstnanec, který má
pracovní smlouvu nebo je v pracovněprávním vztahu
s agenturou práce, za účelem přidělení k uživateli, aby pod
jeho dohledem a vedením po přechodnou dobu pracoval;

Oblast působnosti
1.
Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance, kteří mají
pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním vztahu
s agenturou práce a kteří jsou přiděleni uživatelům, aby pod
jejich dohledem a vedením po přechodnou dobu pracovali.

d) „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, pro niž a pod
jejímž dohledem a vedením zaměstnanec agentury práce po
přechodnou dobu pracuje;

e) „přidělením“ doba, na níž je zaměstnanec agentury práce
umístěn u uživatele, aby pod jeho dohledem a vedením po
přechodnou dobu pracoval;
2.
Tato směrnice se vztahuje na veřejné a soukromé podniky,
které jsou agenturami práce nebo uživateli a které provozují
hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy.

3.
Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy
stanovit, že se tato směrnice nevztahuje na pracovní smlouvy
nebo pracovněprávní vztahy v rámci určitého veřejného nebo
veřejnými orgány podporovaného programu odborného vzdělá
vání, začlenění nebo rekvalifikace.

f) „základními pracovními podmínkami a podmínkami zaměst
návání“ pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
stanovené v právních a správních předpisech, kolektivních
smlouvách nebo dalších obecně závazných ustanoveních,
které se uplatňují u uživatele, týkající se

i) délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby
odpočinku, noční práce, dovolených a státních svátků,

ii) odměňování.

Cíl

2.
Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní před
pisy, pokud jde o definici odměňování, pracovní smlouvy,
pracovněprávního vztahu nebo zaměstnance.

Cílem této směrnice je zabezpečit ochranu zaměstnanců agentur
práce a zlepšit kvalitu agenturního zaměstnávání tím, že se
zajistí uplatňování zásady rovného zacházení podle článku 5
na zaměstnance agentur práce a že se agentury práce uznají
za zaměstnavatele, přičemž se vezme v úvahu potřeba vytvořit
vhodný rámec pro využívání agenturního zaměstnávání s cílem
účinně přispět k vytváření pracovních míst a k rozvoji pružných
forem práce.

Členské státy nevyjmou z oblasti působnosti této směrnice
zaměstnance, pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy
pouze na základě skutečnosti, že se jedná o zaměstnance na
částečný pracovní úvazek, zaměstnance se smlouvou na dobu
určitou nebo osoby, které uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou
v pracovněprávním vztahu s agenturou práce.

Článek 2
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Článek 4
Přezkum omezení nebo zákazů
1.
Zákazy nebo omezení týkající se agenturního zaměstná
vání mohou být odůvodněny pouze na základě obecného zájmu
souvisejícího zejména s ochranou zaměstnanců agentur práce,
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s
potřebou zajistit náležité fungování trhu práce a zamezit
možnému zneužívání.

2.
Do 5. prosince 2011 přezkoumají členské státy po
konzultaci se sociálními partnery v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, kolektivními smlouvami a zvyklostmi
případná omezení nebo zákazy týkající se využívání agentur
ního zaměstnávání s cílem ověřit, zda jsou odůvodněny na
základě obecného zájmu podle odstavce 1.

3.
Pokud jsou tato omezení nebo zákazy stanoveny
v kolektivních smlouvách, může být přezkum uvedený
v odstavci 2 proveden sociálními partnery, kteří příslušné
smlouvy vyjednali.

4.
Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky
související s registrací, udělením licence, certifikací, finančními
zárukami nebo kontrolou agentur práce.

5.
Členské státy informují Komisi o výsledcích přezkumu
podle odstavce 2 a 3 do 5. prosince 2011.

KAPITOLA II
PRACOVNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ
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v souladu s právními a správními předpisy, kolektivními smlou
vami a všemi dalšími obecně závaznými ustanoveními.

2.
Pokud jde o odměňování, mohou členské státy po konzul
taci se sociálními partnery stanovit, že se lze odchýlit od zásady
podle odstavce 1, pokud zaměstnanci agentur práce, kteří mají
s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu na dobu
neurčitou, nadále pobírají odměnu v době mezi jednotlivými
přiděleními.

3.
Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy
dát sociálním partnerům možnost zachovat nebo uzavřít na
náležité úrovni a s výhradou podmínek stanovených členskými
státy kolektivní smlouvy, které při respektování celkové ochrany
zaměstnanců agentur práce mohou obsahovat ustanovení týka
jící se pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání zaměst
nanců agentur práce odlišných od podmínek uvedených
v odstavci 1.

4.
Za podmínky, že je zaměstnancům agentur práce zajištěna
přiměřená úroveň ochrany, mohou členské státy, jejichž právní
řád neumožňuje prohlášení kolektivních smluv za obecně
závazné nebo jejichž právní řád nebo zvyklosti neumožňují
rozšíření působnosti těchto smluv na všechny podobné podniky
v určitém odvětví nebo zeměpisné oblasti, po konzultaci se
sociálními partnery na vnitrostátní úrovni a na základě dohod
uzavřených mezi sociálními partnery přijmout opatření týkající
se základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání
odchylující se od zásady podle odstavce 1. Taková opatření
mohou spočívat ve stanovení určité doby, než bude rovné
zacházení uplatňováno.

Článek 5
Zásada rovného zacházení
1.
Základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání
zaměstnanců agentur práce jsou po dobu trvání jejich přidělení
k uživateli přinejmenším stejné jako podmínky, jež by se na
tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento uživatel
zaměstnal přímo na stejném pracovním místě.

Pro účely prvního pododstavce je nutné dodržovat pravidla,
která se uplatňují u uživatele týkající se

Opatření uvedená v tomto odstavci musí být v souladu
s právními předpisy Společenství a dostatečně přesná
a srozumitelná, aby příslušná odvětví a podniky mohly zjistit
své povinnosti a plnit je. Členské státy při uplatňování čl. 3
odst. 2 zejména upřesní, zda jsou do základních pracovních
podmínek a podmínek zaměstnání podle odstavce 1 zahrnuty
rovněž systémy sociálního zabezpečení zaměstnanců včetně
důchodového a nemocenského pojištění nebo systémů finanční
spoluúčasti. Těmito opatřeními nejsou rovněž dotčeny dohody
na celostátní, regionální, místní nebo odvětvové úrovni, které
nejsou pro zaměstnance méně výhodné.

a) ochrany těhotných žen a kojících matek a ochrany dětí
a mladistvých a

b) rovného zacházení s ženami a muži a jakýchkoli opatření
pro boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání, přesvědčení, zdra
votního postižení, věku nebo sexuální orientace,

5.
Členské státy přijmou vhodná opatření v souladu
s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit
nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit
opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení
této směrnice. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí
Komisi.
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CS

Úřední věstník Evropské unie

Článek 6
Přístup k zaměstnání, společným zařízením a odbornému
vzdělávání
1.
Zaměstnanci agentur práce jsou informováni o všech
volných pracovních místech u uživatele, aby měli stejnou
možnost jako ostatní zaměstnanci tohoto uživatele najít trvalé
zaměstnání. Tyto informace mohou být poskytnuty formou
obecného oznámení umístěného na vhodném místě
u uživatele, ke kterému byli zaměstnanci agentur práce přiděleni
a pod jehož dohledem pracují.

2.
Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná
k zajištění toho, aby všechna ustanovení zakazující nebo mající
za následek znemožnění uzavření pracovní smlouvy nebo
vzniku
pracovněprávního
vztahu
mezi
uživatelem
a zaměstnancem agentury práce po uplynutí doby jeho přidělení
byla neplatná nebo mohla být prohlášena za neplatná od
samého počátku.

Tímto odstavcem nejsou dotčena ustanovení, podle nichž agen
tury práce dostávají odměnu v přiměřené výši za služby poskyt
nuté příslušným uživatelům spočívající v přidělení, náboru
a odborné přípravě zaměstnanců agentur práce.

3.
Agentury práce neúčtují zaměstnancům po uplynutí doby
přidělení k uživateli žádné poplatky za zprostředkování zaměst
nání u tohoto uživatele nebo za uzavření pracovní smlouvy
nebo za vznik pracovněprávního vztahu s tímto uživatelem.

4.
Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, mají zaměstnanci agentur
práce přístup k vybavení nebo společným zařízením podniku,
zejména k jídelně, zařízením pro péči o děti a dopravním
službám, za stejných podmínek, které mají zaměstnanci zaměst
naní přímo uživatelem, ledaže je rozdílné zacházení založeno
na objektivních důvodech.
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hodnoty, při jejímž překročení musí být v agentuře práce
zřízeny orgány zastupující zaměstnance v souladu s právními
předpisy Společenství a členských států.

2.
Členské státy mohou stanovit, že za podmínek jimi vyme
zených se tito zaměstnanci zohledňují pro účely výpočtu
prahové hodnoty, při jejímž překročení musí být u uživatele
zřízeny orgány zastupující zaměstnance v souladu s právními
předpisy Společenství a členských států a s kolektivními smlou
vami, a to stejným způsobem, jako by se jednalo o zaměstnance
zaměstnané na stejnou dobu přímo tímto uživatelem.

3.
Členské státy, které využijí možnosti uvedené v odstavci 2,
nejsou povinny provádět ustanovení odstavce 1.

Článek 8
Informování zástupců zaměstnanců
Aniž jsou dotčena ustanovení vnitrostátních právních předpisů
a právních předpisů Společenství o informování a projednávání,
která jsou přísnější nebo podrobnější, a zejména směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března
2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměst
nanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společen
ství (1), musí uživatel při informování orgánů zastupujících
zaměstnance v souladu s právními předpisy Společenství
a členských států o situaci daného podniku v oblasti zaměstna
nosti poskytovat patřičné informace o využívání zaměstnanců
agentur práce.

KAPITOLA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.
V souladu se svými vnitrostátními tradicemi a zvyklostmi
přijmou členské státy vhodná opatření nebo podpoří dialog
mezi sociálními partnery s cílem

a) zlepšit přístup zaměstnanců agentur práce k odborné
přípravě a k zařízením pro péči o děti v agenturách práce,
a to i v obdobích mezi jejich pracovním přidělením, v zájmu
podpory jejich profesního rozvoje a zvýšení jejich zaměstna
telnosti;

b) zlepšit přístup zaměstnanců agentur práce k odborné
přípravě určené pro zaměstnance uživatele.

Článek 7
Zastoupení zaměstnanců agentur práce
1.
Zaměstnanci agentur práce jsou za podmínek stanovených
členskými státy zohledňováni pro účely výpočtu prahové

Článek 9
Minimální požadavky
1.
Touto směrnicí není dotčeno právo členských států uplat
ňovat nebo přijímat právní a správní předpisy, které jsou pro
zaměstnance příznivější nebo které podporují či umožňují
uzavírání kolektivních smluv mezi sociálními partnery příznivěj
ších pro zaměstnance.

2.
Provádění této směrnice není za žádných okolností dosta
tečným důvodem pro snížení celkové úrovně ochrany zaměst
nanců v oblastech působnosti této směrnice. Tím není dotčeno
právo členských států nebo sociálních partnerů, s ohledem na
měnící se okolnosti, přijmout právní předpis nebo opatření
nebo smluvně dohodnout úpravu, které se liší od ustanovení
platných v okamžiku přijetí této směrnice, pokud jsou dodržo
vány minimální požadavky stanovené v této směrnici.
(1) Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29.
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Článek 10
Sankce
1.
Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ nedo
držování této směrnice agenturami práce nebo uživateli.
Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná správní nebo
soudní řízení, která umožní vymáhat povinnosti vyplývající
z této směrnice.
2.
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy
oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 2011.
Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné změny
těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci nebo jejich
zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro vymáhání
povinností podle této směrnice.

5.12.2008

při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské
státy.
Článek 12
Přezkum Komisí
Do 5. prosince 2013 Komise přezkoumá po konzultaci
s členskými státy a sociálními partnery na úrovni Společenství
uplatňování této směrnice s cílem navrhnout případně nezbytné
změny.
Článek 13
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské Unie.
Článek 14

Článek 11
Provádění
1.
Členské státy nejpozději do 5. prosince 2011 přijmou
a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí nebo zajistí, aby se na nezbytné
úpravě dohodli sociální partneři, přičemž členské státy přijmou
veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zaručit
plnění cílů této směrnice. Neprodleně o nich informují Komisi.
2.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn

Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. listopadu 2008.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

Strategie EU v BOZP do r. 2020
/SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU
A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví
a bezpečnosti při práci na období 2014– 2020 (EK - V Bruselu dne 6. 6. 2014 COM (2014) 332 final)/

První výzva:
Zdokonalit provádění v členských státech, a to zejména posílením schopnosti
mikropodniků a malých a středních podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro
předcházení rizikům
Členské státy přistupují k praktickému provádění právních předpisů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci různě. To je důležité zejména s ohledem na
stupeň, v němž jsou požadavky plněny v soukromých společnostech a subjektech
veřejného sektoru v různých odvětvích hospodářské činnosti a v různě velikých
společnostech.
Cílem je předcházení tomu, aby se pracovníkům stávaly vážné pracovní úrazy
nebo aby trpěli nemocemi z povolání, a podpora zdraví pracovníků po celý jejich
produktivní život počínaje prvním zaměstnáním jsou klíčem k tomu, aby lidé mohli
pracovat déle.
Existuje řada obtíží, jež jsou neoddělitelně spjaty s dodržováním regulačních
a správních ustanovení a často souvisejí s nedostatkem přímo dostupných
odborných znalostí, po nedostatečné povědomí o závazcích, neexistenci pokynů
a nedostatečné vynucování právních předpisů. Náklady na dodržování předpisů
jsou rovněž v poměrném vyjádření vyšší u malých a středních podniků.
Při vymezování a zavádění regulačních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci by tvůrci politiky měli vzít v úvahu konkrétní okolnosti a omezení
mikropodniků a malých podniků. Tvůrci politiky nemohou předpokládat, že velké
a malé podniky budou plnit povinnosti, které vyplývají z pravidel v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve stejné míře nebo že jim v této souvislosti
vzniknou stejné poměrné náklady.
Je třeba zavést jednodušší a účinnější řešení, která by zohledňovala situaci
mikropodniků a malých a středních podniků, a tím zaručit účinnou ochranu zdraví
a bezpečnost pracovníků na všech pracovištích jakékoli velikosti. K tomu je
zapotřebí ve vhodných případech zjednodušit právní předpisy a poskytnout
mikropodnikům a malým podnikům pokyny a podporu, které budou
přizpůsobené konkrétním požadavkům, aby mohly tyto podniky snadněji
posuzovat rizika.
Druhá výzva:
Změny v organizaci práce vyvolané vývojem informačních technologií, zejména
změny, které umožňují soustavnou konektivitu, otevírají obrovské možnosti pro pružný
a interaktivní pracovní proces. Rovněž se zvyšuje různorodost pracovní síly, což
se odráží v nových atypických smluvních ujednáních a pracovních modelech, ve
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vyšším pohybu pracovních sil, který souvisí s krátkodobějšími pracovními
úkoly, zejména u mladších pracovníků. Avšak podle nedávného průzkumu
Eurobarometr pracovníci považují stress za jedno z hlavních pracovních rizik (53 %),
po něm následují ergonomická rizika (opakující se pohyby nebo únavné či
bolestivé polohy (28 %) a každodenní zvedání, přenášení nebo přemísťování
břemen (24 %). Zvláštní pozornost by měla být věnována řešení vlivu změn
v organizaci práce z hlediska fyzického a duševního zdraví. Zejména ženy mohou být
v důsledku povahy určitých povolání, v nichž jsou nadměrně zastoupeny, vystaveny
zvláštním rizikům, např. poruchám svalové a kosterní soustavy či některým druhům
rakoviny.
Klíčové strategické cíle
4.2 Usnadnit zejména mikropodnikům a malým podnikům dodržování právních
předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Pro malé a střední podniky je obtížnější dodržovat požadavky právních předpisů v této
oblasti. Proto je nanejvýš důležité zlepšit kvalitu pokynů a vytvořit praktické
nástroje, které jim usnadní dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Při provádění opatření na úrovni EU a na vnitrostátní
úrovni budou zohledněny potřeby mikropodniků a malých podniků a budou rovněž
odpovídajícím způsobem přizpůsobeny jednotlivé nástroje, např. nástroj OiRA.
Opatření od roku 2014:
• poskytovat finanční a technickou podporu při provádění nástroje OiRA a jiných nástrojů IT v členských
státech, a to s důrazem na prioritní odvětví → členské státy za podpory z Evropského sociálního fondu
(ESF) a EU-OSHA,
• vypracovat pokyny a určit příklady osvědčených postupů, a to s ohledem na zvláštní povahu a
podmínky malých a středních podniků, a zejména mikropodniků → Komise a EU-OSHA,
• prosazovat výměnu osvědčených postupů, čímž budou malé a střední podniky podněcovány většími
podniky v rámci řetězce zadavatel-dodavatel-kupující k tomu, aby zlepšily bezpečnost a ochranu zdraví
při práci → Komise ve spolupráci s členskými státy a Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a
• pokračovat v kampaních na zvyšování povědomí → Komise ve spolupráci s členskými státy a EUOSHA.

4.3 Lépe vynucovat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
Návštěva inspektora práce bývá často prvním okamžikem, kdy si společnosti
a pracovníci uvědomí, že existují předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
Z toho je patrné, že v obecném povědomí existují určité mezery, jimiž je třeba se
systematicky zabývat. Je nanejvýš důležité, aby inspektoři práce byli vnímáni jako
osoby, které usnadňují dodržování právních předpisů, nikoli jako osoby, které brání
obchodní činnosti. Inspektoráty práce rovněž hrají klíčovou úlohu při identifikaci
neohlášené práce a odrazování od ní. Právě proto by inspekce, třebaže jsou vždy
zaměřené na dodržování předpisů, měly podniky podporovat a měly by se náležitě
soustředit na konkrétní rizika.
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4.4 Zjednodušit stávající právní předpisy
V souladu s cíli programu REFIT30 se od Komise, ostatních orgánů EU a členských států vyžaduje
soustavné společné úsilí o zjednodušení právních předpisů EU a odstranění zbytečné administrativní
zátěže. V nadcházejících letech bude především nutné posoudit, zda stávající právní předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží svému účelu, prozkoumat, jak by bylo možné zlepšit jejich
provádění, a zaručit lepší, účinné a rovnocenné dodržování právních předpisů jak členskými státy, tak
podniky. V souladu se směrnicí 89/391/EHS Komise provádí komplexní hodnocení celého souboru
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci31. V rámci této činnosti členské státy
nedávno předložily Komisi své národní zprávy o provádění 24 směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Komise v současnosti tyto národní zprávy o provádění analyzuje a výsledné údaje
zohlední v hodnocení. Hodnocení bude věnovat zvláštní pozornost určení příležitostí ke zjednodušení
a/nebo snížení administrativní zátěže, a to zejména pro mikropodniky a malé podniky, přičemž by
zároveň měla být zachována vysoká úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. Tento proces je
relevantní nejen pro právo EU, ale také pro vnitrostátní právní a správní ustanovení, která právo EU
provádějí. Členské státy se proto vybízejí, aby souběžně provedly podobný úkon. Výsledky hodnocení,
které budou k dispozici v roce 2015, budou zohledněny jako součást přezkumu strategického rámce
v roce 2016. 30 COM(2013) 685 final. 31 V souladu s článkem 17a směrnice Rady 89/391/EHS ze dne
12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

Opatření od roku 2014:
• určit příležitosti ke zjednodušení a/nebo snížení administrativní zátěže v rámci
hodnocení právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
podporovat veřejnou debatu se zúčastněnými stranami → Komise a Poradní výbor pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
• podporovat členské státy, aby určily zdroje konkrétní regulační zátěže vytvořené
jejich vlastními právními předpisy, jimiž se provádějí předpisy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, a vnitrostátními právními předpisy, a analyzovat vnitrostátní
zprávy o provádění s cílem určit osvědčené postupy a podpořit výměnu informací
→ členské státy ve spolupráci s Komisí
• posoudit situaci mikropodniků v nízkorizikových odvětvích a zvážit, jak by bylo
možné zjednodušit posuzování rizik včetně dokumentace → Komise.
5. NÁSTROJE EU
5.1 Právní předpisy
Právní předpisy prokázaly, že jsou cenné, neboť EU poskytují společný soubor
definic, norem, metod a preventivních nástrojů v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Legislativní rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
platný v celé EU má zásadní význam pro zajištění vysoké úrovně ochrany
pracovníků a nastolení rovnocenných podmínek pro všechny společnosti bez
ohledu na jejich velikost, umístění či odvětví činnosti. Z důkazů je patrné, že hlavní
hybnou silou řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve většině zařízení
zůstává plnění právních závazků a provádění vynucovacích opatření přijatých
kontrolními subjekty včetně inspektorátů práce. Avšak vzhledem k široké škále
praktických situací, pokud jde o velikost společností a různorodost pracovní
síly, a k potřebě navrhovat cílená a účinná politická opatření by měly být rovněž
využívány nelegislativní nástroje, aby bylo v praxi dosaženo pokroku. Mezi tyto
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nástroje patří srovnávání, vymezování a výměna osvědčených postupů,
zvyšování povědomí, stanovení dobrovolných norem a tvorba snadno
použitelných nástrojů informačních technologií. Komise bude nadále monitorovat,
jak členské státy provádějí právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, aby zaručila, že jsou odpovídajícím způsobem dodržovány. Výsledky
probíhajícího hodnocení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pomohou utvářet budoucí iniciativy Komise.
5.4 Komunikace a informace
Úspěch každé politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve značné míře
závisí na účinnosti komunikačních kanálů a nástrojů používaných různými
dotčenými subjekty od tvůrců politiky po pracovníky samotné.
Média jako internet, on-line aplikace a sociální sítě poskytují širokou škálu
možných nástrojů, které je třeba důkladněji prozkoumat a které mohou být
účinnější než běžné způsoby, jak oslovit mladší pracovníky. Komise bude podporovat
zúčastněné subjekty včetně sociálních partnerů, odborníků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, zástupců mikropodniků a malých podniků a profesních sdružení v tom,
aby se ve větší míře zapojili do provádění právních předpisů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5.5 Synergie s dalšími oblastmi politiky
Ke zlepšení pracovního prostředí může přispívat také veřejná politika v jiných
oblastech. Je třeba aktivněji vyhledávat potenciální synergie s politikou v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Klíčové jsou v tomto ohledu tyto oblasti:
• vzdělávání: Zvyšování povědomí o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci začíná ve škole. Podle různých doporučení je třeba lépe zohlednit otázky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školních osnovách (zejména v rámci odborné
přípravy) a lépe podporovat duševní zdraví a pohodu. Uskutečnily se úspěšné pilotní
projekty, je však třeba lépe šířit jejich výsledky. Je třeba pokračovat v informování
a odborné přípravě podnikatelů,
• výzkum: Byly stanoveny výzkumné priority v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, zaměřují se na dopad stárnutí, globalizaci, nové technologie a nemoci z povolání
a onemocnění a postižení související s prací. Je třeba lépe šířit výsledky tohoto
výzkumu a lépe je zohlednit při tvorbě politiky.
• veřejné zdraví: Je třeba zajistit lepší koordinaci mezi tvůrci politiky, aby bylo možné
vycházet ze stávajících programů a pokynů a vytvářet synergie. Prostřednictvím
společné akce pro duševní zdraví a pohodu a v rámci evropského inovačního
partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí je třeba zajistit spolupráci se
zúčastněnými stranami (konečnými uživateli, veřejnými orgány, průmyslovým
odvětvím). Tím se zlepší podmínky pro přijímání inovací a pro investice do inovací,
• životní prostředí: Je třeba usilovat o to, aby se politika týkající se životního prostředí
a ochrana pracovníků více doplňovaly a byly soudržnější, jelikož pracoviště lze
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považovat za mikroprostředí, v němž může docházet k obdobné expozici
nebezpečným látkám, třebaže na určitých úrovních a se specifickými determinanty,
• průmyslová politika: Jednoduchá řešení, např. pokyny, jak předcházet úrazům či
dát najevo, že dochází k expozici vibracím, mohou malým a středním podniků
pomoci hospodárněji provádět požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, neboť tyto podniky nebudou muset na provádění posudků najímat
odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je třeba usilovat o to, aby
byla zvýšena soudržnost a vytvořeny synergie mezi průmyslovou politikou a politikou
týkající se ochrany pracovníků, a to zejména pokud jde o chemické látky,
• rovnost: Politika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může přispět
k boji proti diskriminaci a k prosazování rovných příležitostí v politikách EU,
zejména podporou přesného provádění směrnice 2000/78/ES40, která se týká
ochrany zdraví a bezpečnosti zdravotně postižených osob při práci, a směrnice
2006/54/ES41, která zakazuje méně příznivé zacházení se ženami v souvislosti
s těhotenstvím nebo mateřskou dovolenou.
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Hodnocení rizikovosti odvětví CZ-NACE
Zemědělství, lesnictví a rybářství

Úvod
„Padesátiletý muž zemřel v pondělí ráno na farmě zemědělské společnosti ve
Věžnici na Jihlavsku. Při nahánění býka na něj zvíře zaútočilo a rohem mu prorazilo
lebku. Zaměstnanec družstva byl na místě mrtev. Událost vyšetřuje inspekce
bezpečnosti práce i policie.“1
„V obci Trhové Dušníky na Příbramsku včera ráno zahynul osmačtyřicetiletý muž při
práci v lese. V lese pracoval legálně, spadl na něj strom, řekl ČTK mluvčí
středočeské policie Jakub Vinčálek. Neštěstí se stalo před 08:00. Podle Vinčálka byla
nařízena soudní pitva. Tento měsíc je to ve středních Čechách už druhé úmrtí
způsobené pádem stromu. U Chedrbí na Kutnohorsku na začátku února zemřel
šestašedesátiletý muž, porážený strom se při pádu odrazil od jiného a způsobil muži
smrtelná zranění.“ 2
„S vnitřním zraněním skončil v pondělí odpoledne po útoku býka 51letý zaměstnanec
zemědělské farmy v Kopřivnici-Lubině. Muž skončil v péči lékařů ostravské fakultní
nemocnice. Ke zranění došlo krátce po 14:00 v areálu mléčné farmy. "Při připouštění
býka ke krávě přitlačil býk muže na ohradu," popsal novojičínský policejní mluvčí
Zbyněk Tomšík s tím, že pracovník farmy utrpěl vnitřní zranění.“3
„Čtyřiasedmdesátiletého majitele stáda býků ve Vřeskovicích na Plzeňsku zabilo
jedno z jeho zvířat. Rohem mu probodlo břicho. Podle prvních zpráv policie muž
zjistil závadu na elektrickém ohradníku, kterou chtěl opravit. Do oblasti na pomezí
Klatovska a Plzeňska se blížila bouřka.“4

1

IDNES.cz. Ošetřovatele na farmě na Jihlavsku zabil býk, rohem mu prorazil lebku. 16. 3. 2015. [online]. [cit.
2015-04-22]. Dostupný z: http://jihlava.idnes.cz/utok-byka-na-osetrovatele-na-farme-ve-veznici-fn8-/jihlavazpravy.aspx?c=A150316_103217_jihlava-zpravy_mv
2
PRIBRAM.cz. V Trhových Dušnikách včera zemřel 48 letý muž, spadl na něj strom. 1. 3. 2015. [online]. [cit.
2015-04-22]. Dostupný z: http://www.pribram.cz/clanek/v-trhovych-dusnikach-vcera-zemrel-48-lety-muzspadl-na-nej-strom/1646/
3
NOVINKY.cz. Při připouštění ke krávě poranil býk zaměstnance farmy. 2. 7. 2012. [online]. [cit. 2015-04-22].
Dostupný z: http://www.novinky.cz/krimi/272185-pri-pripousteni-ke-krave-poranil-byk-zamestnancefarmy.html
4
IDNES.cz. Býk probodl farmářovi břicho, muž zemřel. 8. 6. 2008. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný z:
http://zpravy.idnes.cz/byk-probodl-farmarovi-bricho-muz-zemrel-f07/krimi.aspx?c=A080608_175001_krimi_mia
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„Řidič traktoru zemřel dopoledne při práci v lese v Petrušově u Moravské Třebové.
Vezl kládu, která se svezla do rokle a stáhla vozidlo s sebou. Traktor se převrátil na
střechu a muž v něm zůstal zaklíněný.“ 5
Výše uvedený přehled zpráv ze sdělovacích prostředků je pouze úzkým výčtem
neštěstí, která se v uplynulých letech udála v odvětví zemědělství, lesnictví
a rybářství. Následky těchto mimořádných událostí byly velmi závažné a někdy
bohužel i tragické a vyžádaly si také oběti na životech. Tato zpráva o hodnocení
rizikovosti odvětví dle CZ-NACE rozebírá charakteristické rysy a složení pracovní síly
a specifická rizika při práci v tomto odvětví. Na základě aktuálně dostupných statistik
analyzuje pracovní úrazovost a smrtelnou pracovní úrazovost a celkovou úroveň
BOZP z pohledu výsledků kontrolní činnosti provedené orgány inspekce práce.

5

IDNES.cz. Traktorista zemřel při práci v lese, kláda ho stáhla do rokle. 5. 3. 2011. [online]. [cit. 2015-04-22].
Dostupný z: http://zpravy.idnes.cz/traktorista-zemrel-pri-praci-v-lese-klada-ho-stahla-do-rokle-pqp/krimi.aspx?c=A110305_121404_pardubice-zpravy_meb
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Stručná charakteristika odvětví dle CZ-NACE6
Dle klasifikace ekonomických činností Českého statistického úřadu (dále „ČSÚ“) jsou
v sekci A Zemědělství, lesnictví a rybářství zahrnuty další tři oddíly, které se dále dělí
na jednotlivé skupiny (poslední čtvrtá úroveň CZ-NACE, třídy, není v následujícím
přehledu zahrnuta):


0.1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
o 0.1.1 Pěstování plodin jiných než trvalých
o 0.1.2 Pěstování trvalých plodin
o 0.1.3 Množení rostlin
o 0.1.4 Živočišná výroba
o 0.1.5 Smíšené hospodářství
o 0.1.6 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
o 0.1.7 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti



0.2 Lesnictví a těžba dřeva
o 0.2.1 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
o 0.2.2 Těžba dřeva
o 0.2.3 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
o 0.2.4 Podpůrné činnosti pro lesnictví



0.3 Rybolov a akvakultura
o 0.3.1 Rybolov
o 0.3.2 Akvakultura

Podíl

pracovníků

v odvětví

zemědělství,

lesnictví

a

rybářství

na

celkové

zaměstnanosti v ČR zaznamenal výrazný pokles mezi lety 2001 – 2007, kdy došlo
v tomto období k zániku 50 000 pracovních míst. Tato skutečnost byla ovlivněna
především sílícím dovozem zemědělských produktů ze zemí EU s dotační politikou,
což mělo nepříznivý vliv na konkurenceschopnost domácích producentů. Pracovní
6

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-
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síla se z primárního sektoru přesouvala do sekundárního sektoru (zejména
zpracovatelský průmysl) a také do terciéru (služby).7
V letech 2007 – 2013 pokračoval pokles počtu zaměstnaných osob, jak vyplývá
z Graf 1 - Počet osob zaměstnaných v zemědělství, lesnictví a rybářství, i když mezi lety
2011 – 2013 došlo k mírnému nárůstu.
Podle posledních dat ČSÚ činil v roce 2013 celkový počet osob zaměstnaných
v tomto odvětví 149 tis. Procentuálně se tedy toto odvětví podílelo na celkové
zaměstnanosti v České republice cca 3 %.

Graf 1 - Počet osob zaměstnaných v zemědělství, lesnictví a rybářství

Vývoj počtu zaměstnaných osob v odvětví v tis.
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Zdroj: Data ČSÚ8, graf - vlastní zpracování

7
8

http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/zemedelstvi-a-lesnictvi-minulost.html
https://www.czso.cz/csu/czso/320198-14-r_2014-1000
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Charakteristické rysy pracovní síly v zemědělství, lesnictví a rybolovu
V odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu existují jisté specifické aspekty týkající se
pracovní síly, které mohou mít podstatný vliv na rizikovost celého odvětví.
První podstatnou skutečností je to, že toto odvětví se vyznačuje vyšším věkovým
průměrem pracovníků a úbytkem mladší pracovní síly.
Graf 2 - Věková struktura pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu zobrazuje věkovou
strukturu pracovníků v odvětví – v roce 2013 bylo přes 55% pracovníků ve věku
45 let a více, z toho více než 10% pracovníků bylo starších 60 let. Pouze cca 10%
zaměstnanců patřilo do věkové skupiny 15 – 29 let a 33% bylo ve věku 30 – 44 let.
Také do budoucna se dá očekávat, že průměrný věk v odvětví se bude nadále
zvyšovat – spolu s klesající možností uplatnění v tomto oboru klesá i zájem mladých
lidí hledat zde pracovní uplatnění.
Graf 2 - Věková struktura pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu

Zdroj: Data ČSÚ9, vlastní dopočty, graf vlastní zpracování

9

http://notes.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/250132-14
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Další významnou skutečností je to, že velká část pracovníků v zemědělství dosáhla
pouze nižšího stupně vzdělání – jak vyplývá z Graf 3, který zahrnuje poslední údaje
z roku 2008 – největší podíl (53%) měly v odvětví osoby se střední školou bez
maturitní zkoušky (výuční list), s 26 % následují osoby se středoškolským vzděláním
zakončeným maturitní zkouškou a 12 % pracovníků, kteří dosáhli jen základního
vzdělání. V zemědělství pracovalo v roce 2008 pouze 9 % vysokoškolsky vzdělaných
osob.
Graf 3 - Vzdělanostní struktura pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu

Zdroj: Data10, graf vlastní zpracování

Z hlediska profesní struktury

podle klasifikace KZAM

(Národní klasifikace

zaměstnání, tj. konkrétní činnost, kterou pracovník vykonává a která je zdrojem jeho
hlavních pracovních příjmů) jsou v odvětví nejvíce zastoupeni kvalifikovaní dělníci
(37,3 %) a obsluha strojů a zařízení (21,4 %). Následují techničtí, zdravotničtí
a pedagogičtí pracovníci (13,4 %), pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (8,6 %)
a řemeslníci a opraváři (7,2 %). Vedoucí a řídící pracovníci, stejně jako vědečtí
a odborní pracovníci jsou v odvětví přítomni pouze okrajově. Graf 4 zobrazuje
podrobnou profesní strukturu v odvětví.

10

http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/zemedelstvi.html

-7-

Graf 4 - Profesní struktura v zemědělství, lesnictví a rybolovu

Zdroj: Data11, vlastní dopočty, graf vlastní zpracování

Mezi nejčastěji zastoupené podskupiny profesí v odvětví zemědělství, lesnictví
a rybářství dále patří:


Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech (KZAM 612);



Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných
zařízení (KZAM 833);



Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech (KZAM 614);



Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh (KZAM 611).12

11

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost-a-nezamestnanost-v-cr-podle-vysledku-vyberoveho-setrenipracovnich-sil-rocni-prumery-2010-908icdp8f5
12
http://www.budoucnostprofesi.cz/cs/vyvoj-v-odvetvich/zemedelstvi.html
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Vybraná specifická rizika při práci v odvětví
Při práci v lesnictví patří mezi rizikové činnosti zejména kácení a odvětvování stromů,
likvidace polomů a vývratů, následná manipulace s nimi (včetně skládkování
a odvozu). Rizikovost těchto činností dále zvyšují další faktory, jako jsou nepříznivé
povětrnostní podmínky, stav, sklon a nepřehlednost pracoviště, stav kácených
stromů, jejich vzdálenost od budov, elektrovodů, komunikací, používání nářadí
(řetězové pily a křovinořezy). Další rizika vznikají při pěstebních pracích v souvislosti
s používáním ručního nářadí s ostřím a s používáním pesticidů (zejména těch, které
obsahují látky karcinogenními, mutagenními nebo toxické pro reprodukci). Konkrétní
rizika jsou uvedena v Tabulce 1.
Práce v zemědělství je spojena s významnými riziky jak v případě rostlinné, tak
i v případě živočišné výroby. Jedná se o rizika plynoucí z používaných pracovních
strojů a zařízení (dopravní prostředky, dopravníkové pásy, sýpky, shrnovače, atd.),
zdvihání

a

přenášení

břemen,

používání

chemických

látek

a

prostředků

a nepříznivého pracovního prostředí. U živočišné výroby jsou to pak zejména rizika
spojená s chovem a péčí o hospodářská zvířata, která jsou velmi často i zdrojem
smrtelných pracovních úrazů v tomto odvětví. Podrobněji viz Tabulka 2.13
Tabulka 1 - Rizika práce v lesnictví
Riziko
nepříznivé klimatické podmínky (mráz, vítr, bouřka, mlha)
zátěž chladem
kontakt člověka se zvířaty, ohrožení hmyzem
nedodržování bezpečných pracovních postupů, stanovených zákazů práce a zákazu vstupu do
ohroženého prostoru (včetně nezajištění pracovního prostoru před vstupem nepovolaných osob).
pád z výšky (při práci na stojících stromech, případně při práci z pracovní plošiny)
provádění prací při těžbě dříví osamoceným zaměstnancem (bez zajištění jeho kontroly v pravidelných
intervalech)
nevhodná pracovní poloha a jednostranně opakovaná práce
nezabezpečená přeprava pohonných hmot a nářadí dopravními prostředky, zejména s ohledem na
ohrožení současně přepravovaných osob.
práce s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky (při nedodržování zásad bezpečné práce
stanovených pro nakládání s těmito látkami a přípravky)
nadměrná fyzická zátěž (zdvihání a přemisťování těžkých břemen, ke kterému dochází zejména při
těžbě, soustřeďování a manipulaci dříví)
používání strojů a nářadí, jejichž technický stav neodpovídá požadavkům předpisů k zajištění BOZP
při práci s řetězovou pilou nebo křovinořezem: zpětný vrh a pořezání obsluhy; přímý nebo nepřímý
dotyk s částmi pod napětím; přímý kontakt s horkými částmi zejména při práci s řetězovou pilou;
vibrace a hluk; vdechování škodlivin obsažených ve výfukových plynech
pád stromu na osobu
13

MALÝ, Stanislav. Prevence pracovních rizik, III. díl, s. 24, 32.
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Tabulka 2 - Rizika práce v zemědělství
Činnost

Zdroj rizika
pracovní prostředí

Rostlinná výroba

mechanizace

Riziko
nepříznivé povětrnostní vlivy (chlad, teplo, déšť, sníh, atd.)
popálení kůže
poštípání bodavým hmyzem
převrácení při práci na svažitém terénu
zvýšené nebezpečí při přepravě strojů po komunikacích
ohrožení zasažením el. proudem při práci v blízkosti
venkovních elektrických vedení
přitlačení nebo přejetí při použití nedovoleného způsobu
zapojování přívěsů, strojů a zařízení
vtažení a namotání po odstranění ochranných krytů z
ozubených soukolí, hnacích a hnaných hřídelí a dalších
nebezpečných míst
rizika při manipulaci s materiálem – přiražení, pád materiálu,
velká hmotnost břemen, práce se špatně manipulovatelným
materiálem
uvedení stroje či zařízení do chodu bez upozornění
spolupracovníků
ohrožení pádem z nezajištěných míst
naskakování nebo seskakování z kabiny stroje
u stacionárních pracovišť (sklady, sušení a čištění obilí)
riziko zasažení el. proudem, popálení při požáru, pády z
výšky, zasypání v zásobníku

pracovní nářadí

zranění při použití vadného nářadí
poleptání, potřísnění, zasažení obličeje, ohrožení dýchacích
chemické látky a
cest - ohrožení podle charakteru chemické látky,
přípravky
chemického přípravku
riziko přitisknutí, zamáčknutí obsluhy při vstupu bez
ohlášení hlasem (skot, koně)
přitlačení nebo zavalení obsluhy
riziko napadení a pošlapání při přehánění nebo vstupu mezi
volně ustájená zvířata
hospodářská zvířata riziko napadení plemenným býkem při pastevním odchovu
riziko potahání za vodící řemen při omotání okolo ruky
při zapouštění prasnic - napadení agresivnějším jedincem
při přehánění prasat - napadení a pokousání
u kozlů a beranů riziko napadení a potrkání
u drůbeže poranění očí, poškrábání, poklování
u krmných automatů přitisknutí ve zúžených profilech staveb
Živočišná výroba
u oběžných shrnovačů chlévské mrvy pád do
nezabezpečené šachty propadla, zachycení obsluhy při
opravě a seřizování po náhodném sepnutí
mechanizace
u pneumatických dopravníků při jeho sestavování riziko
pádu, skřípnutí, pád potrubí
u zásobníků na krmné směsi - vstup bez zjištění výskytu
nebezpečných plynů, bez zajištění, riziko zasypání a
udušení
rizika pádů na vlhkých a kluzkých komunikacích
pracovní prostředí rizika pádů z nezabezpečených prostor (shozy, rampy)
rizika zasypání při odebírání slámy ze stohů (převisy)
otrava nebo výbuch
chemické látky a
přípravky
poleptání a popálení
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Pracovní úrazovost v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2013 –
Zpráva Státního úřadu inspekce práce vs. Zpráva Výzkumného ústavu
bezpečnosti práce, v.v.i.
Při sledování pracovní úrazovosti v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství lze
vycházet z několika různých informačních zdrojů. V této analýze jsou používány
údaje Státního úřadu inspekce práce („SÚIP“), které tento úřad každoročně
zveřejňuje ve své roční zprávě o pracovní úrazovosti v ČR, a dále údaje
z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. („VÚBP“). Údaje z obou informačních
zdrojů se mohou lišit, protože používají rozdílnou metodiku a zdroje dat. VÚBP
používá při zpracování svojí zprávy o úrazovosti: statistická data ČSÚ, databázi
z informačního systému o pracovních úrazech SÚIP zpracovaná ze záznamů
o úrazech, databázi z informačního systému VÚBP o smrtelných pracovních úrazech
a o pracovních úrazech podle metodiky evropské statistiky o pracovních úrazech
(ESAW) za roky 2003 - 2010. SÚIP vychází z následujících zdrojů: statistická data
ČSÚ

(pracovní

úrazy

včetně

pracovních

úrazů

s

pracovní

neschopností

nepřesahující 3 kalendářní dny), údaje ze záznamů o úrazech zaslaných příslušným
oblastním inspektorátům práce při pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny
a při úmrtí zaměstnance (stav k 31. 3. 2014), údaje ze záznamů o úrazech zaslaných
příslušným obvodním báňským úřadům při pracovní neschopnosti delší než tři
kalendářní dny a při úmrtí zaměstnance (stav k 31. 3. 2014) a výsledky kontrol příčin
a okolností pracovních úrazů a šetření.
Významné rozdíly jsou především u ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti (počet
smrtelných pracovních úrazů a četnost smrtelných pracovních úrazů), což je
způsobeno především tím, že VÚBP provádí hodnocení smrtelné pracovní úrazovosti
za daný kalendářní rok až po uplynutí roku následujícího. Během této doby může
dojít (a také dochází) k přesunutí smrtelného pracovního úrazu do jiného odvětví CZNACE, než kam byl zařazen při prvotní klasifikaci úrazu. Celkový počet smrtelných
pracovních úrazů v ČR bude pak shodný s údajem SÚIP, ale rozdělení v rámci
odvětví se bude lišit.
Tabulka 3 zobrazuje hlavní ukazatele pracovní úrazovosti v odvětví zemědělství,
lesnictví a rybářství v roce 2013.
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Tabulka 3 - Pracovní úrazovost v odvětví zemědělství, lesnictví, rybářství v roce 2013
Zpráva SÚIP14

Zpráva VÚBP15

113 919

113 919

2 649

2 649

165 160

165 160

2,33

2,33

0,227

0,397

Průměrná doba trvání případu

72,8

62,35

Četnost pracovních úrazů u žen

2,15

2,15

Četnost pracovních úrazů u mladistvých

1, 59

-

Ukazatel
Počet pojištěnců
Počet pracovních úrazů
s pracovní neschopností
Dny pracovní neschopnosti
Četnost případů na 100
pojištěnců
Průměrné procento pracovní
neschopnosti

V odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (podle převažující ekonomické činnosti)
byl v roce 2013 celkový počet pracovních úrazů s pracovní neschopností 2649 (oproti
roku 2012 se jednalo o zvýšení o 60 pracovních úrazů, dlouhodobý trend je ale
klesající). Četnost případů na 100 pojištěnců byla 2,33. Ve srovnání s ostatními
odvětvími byla tato četnost nejvyšší ze všech odvětví.
U ukazatelů průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrná doba trvání
případu se hodnoty z obou zdrojů liší – dle údajů SÚIP bylo za rok 2013 průměrné
procento 0,227 (tj. 2. nejvyšší po těžbě a dobývání) a průměrná doba trvání případu
72,8 dní (tato hodnota se pohybuje nad průměrem ČR, který v roce 2013 činil 55,36
dní). Údaje z VÚBP udávají hodnotu 0,397 u průměrného procenta (taktéž 2. nejvyšší
po těžbě a dobývání) a 62,35 dní jako průměrnou dobu trvání případu (průměr ČR
55,72 dní).
Zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2013 vykázalo nejvyšší četnost pracovních
úrazů u žen v porovnání s ostatními odvětví (2,15). Z celkového počtu 37 318
pojištěných žen jich 702 utrpělo pracovní úraz. V četnosti pracovních úrazů
u mladistvých zaměstnanců je zemědělství na 4. místě (1,59).

14

http://www.suip.cz/_files/suip-dd73842c7104cc4665813c804d287c4b/pracovni_urazovost_2013.pdf
Pracovní úrazovost v ČR v roce 2013. VÚBP, v.v.i. Praha, 2014. http://www.bozpinfo.cz/win/knihovnabozp/citarna/tema-bozpinfo/pracovni_urazovost140424.castosmnacta.html
15
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Statistiky VÚBP dále poskytují podrobnější členění na jednotlivé oddíly dle CZ-NACE
(viz Tabulka 4). Co se týče absolutních ukazatelů – 2324 pracovních úrazů
s pracovní neschopností a 143 355 dní pracovní neschopnosti z celkového počtu
v odvětví připadá na oddíl 0.1 (Rostlinná a živočišná výroba, myslivost). Tento oddíl
má ale také většinu z celkového počtu 113 919 pojištěnců. V relativních hodnotách
má oddíl 0.1 nejvyšší četnost pracovních úrazů, ale nejvyšší procento průměrné
pracovní neschopnosti vykazuje oddíl 0.3 (Rybolov a akvakultura). Také průměrná
doba trvání pracovní neschopnosti je u oddílu 0.3 nejvyšší (88,87 dní).
Tabulka 4 - Ukazatele pracovní úrazovosti v odvětví v roce 2013 podrobně dle zprávy VÚBP
Odvětví
podrobně
(CZ-NACE)

Počet
pojištěnců

Počet
pracovních
úrazů s PN

Dny pracovní
neschopnosti

Četnost

Průměrné procento

pracovních

pracovní

úrazů s PN

neschopnosti

Průměrná doba
trvání PN

0.1
Rostlinná a
živočišná
výroba,

95 867

2 324

143 355

2,42

0,410

61,68

16 777

302

19 761

1,80

0,323

65,43

1 275

23

2 044

1,80

0,439

88,87

myslivost a
související
činnosti
0.2
Lesnictví a
těžba dřeva
0.3
Rybolov a
akvakultura

Podle zprávy SÚIP vykázalo v roce 2013 odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství
spolu se stavebnictvím nejvyšší počet smrtelných pracovních úrazů (20) a na
celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů (113) se v ČR podílelo 17, 7 %.
Údaje z VÚBP uvádí podstatně nižší počet smrtelných pracovních úrazů – tj. 11.
Tento počet je ve srovnání s ostatními odvětvími 4. nejvyšší, avšak četnost
smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců 0, 97 je dokonce 2. nejvyšší.
Podle údajů VÚBP došlo k nejvíce smrtelným pracovním úrazům v oddílu CZ-NACE
0.1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti. Podrobný přehled
smrtelné pracovní úrazovosti poskytuje Tabulka 5.
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Tabulka 5 - Smrtelná pracovní úrazovost v odvětví v roce 2013
Zpráva VÚBP16
Zpráva SÚIP
(podle převažující
ekonomické
činnosti CZ-NACE)
Počet smrtelných
pracovních úrazů celkem

20

Podle CZ-NACE
podniků –
zaměstnavatelů

Podle CZ-NACE podniků a činností, při kterých
k úrazu došlo

11

11
Počet

Z toho odvětví podrobně:

CZ-NACE činností

smrtelných
úrazů

12. Sklízení zemědělských plodin,
ovoce, zeleniny, sběr semen

1

13. Ošetřování živočichů,
chovatelské práce vč. veterinárních

3

zákroků
32. Obsluha pecí (vč. odlévání),

0.1 Rostlinná a živočišná
výroba, myslivost a

-

10

související činnosti

kotlů, topných, varných zařízení
42. Opravy, údržba (strojů a
zařízení)
53. Instalatérské, izolační a
dokončovací práce
61. Doprava silniční a závodová
65. Přeprava zdvihacími zařízeními
a prostředky pro dopravu po laně

0.2 Lesnictví a těžba
dřeva
0.3
Rybolov a akvakultura

-

1

-

0

1,76

0,97

14. Těžba, soustřeďování dříví

-

1

2

1
1
1

1

-

Četnost smrtelných
pracovních úrazů (na

-

10 000 pojištěnců)

16

MRKVIČKA, Petr. Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013 (za rok 2014). VÚBP, v.v.i. Praha,
2014.
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Výsledky kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v odvětví zemědělství,
lesnictví a rybářství
Státní úřad inspekce práce klade při své kontrolní činnosti na toto odvětví mimořádný
význam již několik posledních let, kdy je na seznamu hlavních úkolů kontrolní
činnosti

oblastních

inspektorátů

práce

zařazena

„Kontrola

systému

BOZP

v zemědělství“.
V Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce
za

rok

2013

se

uvádí:

„Předmětem

kontrolní

činnosti

byly

především

zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy pro chov zvířat s ohledem na
konkrétní podmínky chovu a činnosti představující závažná rizika pro člověka
(uplatnění konkrétních pracovních postupů např. při činnostech, které jsou úzce
spojeny s manipulací se zvířaty). Dále byly kontroly zaměřeny na bezpečné
používání zemědělských strojů a zařízení, dílenské provozy a zajištění bezpečnosti
práce při skladování pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv včetně
požadavků kladených na jejich bezpečný provoz.“
Při kontrolní činnosti v roce 2013 v rámci výše uvedeného úkolu bylo provedeno
celkem 325 kontrol u 325 podnikatelských subjektů (z toho ve 35 případech
u fyzických osob). Celkově bylo zjištěno 1 508 nedostatků, přičemž v pouhých 19
případech

nebyly

zjištěny

žádné

nedostatky.

V průměru

připadá

přibližně

5 nedostatků na kontrolovanou osobu. Kontrolovaným osobám bylo uloženo celkem
32 pokut v souhrnné výši 662.000 Kč. V porovnání s rokem 2012 došlo ke zvýšení
počtu pokut o cca 50 % a k navýšení celkové výše pokut o více než 30 %. Nebyl
vydán žádný zákaz používání výrobních prostorů, strojů a zařízení, technologií, resp.
provádění činnosti (užívání nebezpečného postupu práce). Kontroly byly ve většině
případů ukončeny vydáním písemného opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
včetně přiměřených lhůt k jejich odstranění.
Státní úřad inspekce práce ve své zprávě konstatuje, že kontroly bezpečnosti práce
a ochrany zdraví v zemědělství jsou odůvodněné, protože celková úroveň BOZP
v odvětví dosud nenaplňuje požadavky právních předpisů.17

17

http://www.suip.cz/_files/suip-24569bb38275fcbd313b8f0c21af7cb3/rocni_souhrnna_zprava.pdf
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Závěr
V odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství dle klasifikace CZ-NACE dochází
v posledních letech k poklesu počtu zaměstnaných osob, podíl tohoto odvětví na
celkové zaměstnanosti v ČR je relativně nízký.
Pro pracovní sílu v tomto odvětví je charakteristický vyšší průměrný věk a nízký podíl
mladých pracovníků. Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání, převažují
pracovníci se střední školou bez maturitní zkoušky, nízký podíl v odvětví představují
zaměstnanci

s vyšším

odborným

a

vysokoškolským

vzdělaním.

Z hlediska

vykonávané pracovní činnosti se jedná především o kvalifikované dělníky, případně
obsluhu strojů a zařízení nebo technické pracovníky. Starší a méně kvalifikovaná
pracovní síla je obecně považována za problematickou a náchylnější z hlediska
možnosti ohrožení zdraví pracovním úrazem, u starších pracovníků také hrozí větší
výskyt nemocí z povolání.
Práce v zemědělství a lesnictví je spojena se specifickými riziky, která navíc mohou
být zesílena i okolními vlivy prostředí včetně nepříznivých klimatických podmínek,
obtížného terénu, možnosti kontaktu se zvířaty. Dále se může jednat o rizika spojená
s manipulací s břemeny, s používáním nářadí (motorové pily, křovinořezy), strojních
zařízení (shrnovače, dopravníky, zásobníky sypkých hmot) a dopravních prostředků,
případně zacházení s chemickými látkami.
Ze statistik pracovní úrazovosti vyplývá, že odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství
vykazuje

především

nejen

vysokou

četnost

pracovních

úrazů

s pracovní

neschopností, ale i smrtelných pracovních úrazů, přičemž tento ukazatel je relativní
a zohledňuje celkový počet pojištěnců v odvětví a poskytuje tedy určitou možnost
srovnání napříč odvětvími. Taktéž průměrná doba pracovní neschopnosti se
pohybuje nad průměrem ČR a průměrné procento pracovní neschopnosti je druhé
nejvyšší ze všech odvětví (tento ukazatel vyjadřuje podíl kalendářních dnů pracovní
neschopnosti pro pracovní úraz na celkovém kalendářním fondu pojištěnců ve
sledovaném roce vyjádřený v procentech).
V rámci

kontrol

orgánu

inspekce

práce

provedených

v roce

2013

bylo

u zemědělských podniků zjištěno mnoho nedostatků a bylo konstatováno, že úroveň
BOZP je v tomto odvětví nadále nedostatečná.
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ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST * 1
• Ověření zdravotní způsobilosti agenturních
zaměstnanců zejména na základě hodnocení
rizik u uživatele (nájemce pracovní síly)
• Nutná vazba na znalost pracovišť, pracovních
postupů, používaných technologií a materiálů
u uživatele (nájemce) ze strany poskytovatele
PLS
WORKSHOP * VÚBP * 23. 6. 2016

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST * 2
• Posuzování zdravotní způsobilosti
agenturního zaměstnance rovněž se znalostí
výpisu ze zdravotní dokumentace jeho
registrujícího praktického lékaře
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• Náležitosti záznamu:
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Popis zjištěných skutečností včetně
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CO Z TOHO VYPLÝVÁ? * 1
• Pro tzv. „agenturní“ poskytovatele PLS je
nutné před posuzováním zdravotní
způsobilosti agenturních zaměstnanců
(vstupní, příp. periodická, mimořádná nebo i
výstupní prohlídka) požadovat od uživatele
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MOŽNÉ ŘEŠENÍ
• Legislativně zakotvit, aby zdravotní
způsobilost agenturních zaměstnanců
posuzoval vždy poskytovatel
pracovnělékařských služeb nájemce
(uživatele), tedy toho zaměstnavatelského
subjektu, který si agenturní zaměstnance
najímá
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Projekt programu BETA TAČR č.TB03MPSV004 (MPSV)
(Interní číslo VÚBP- 6093)
Doba řešení: 1. 7. 2015 – 30. 11. 2016
Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová
Odborný garant MPSV - odborný gestor - Mgr. Eva Růžičková

KONFERENCE
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR
6. ČERVNA 2016
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

Program konference
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR
6. června 2016, PS PČR
9:00 – 9:30
9:30 – 9:40

■ PREZENCE ■

Zahájení, uvítání účastníků, představení přednášejících a hostů
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální
a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP, místopředsedkyně Rady
VÚBP, v.v.i.
9:40 – 9:50
Úvodní slovo
Jaroslav Zavadil, předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., ředitel odboru pracovněprávní legislativy,
MPSV
Úvodní blok – projekt „Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci agenturních zaměstnanců“
9:50 – 10:10 Představení projektu „Antidiskriminační opatření v prevenci rizik,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců“
Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavní řešitel
projektu
Blok A – Aktuální stav agenturního zaměstnávání v ČR z pohledu významných aktérů
na trhu práce
10:10 – 10:25 Základní principy agenturního zaměstnávání
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., ředitel odboru pracovněprávní legislativy,
MPSV
10:25 – 10:45 Poznatky inspekce práce z kontrol agenturního zaměstnávání
Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, SÚIP
10:45 – 11:05
11:05 – 11:25

11:25 – 11:45

■ PŘESTÁVKA NA KÁVU ■
Poznatky a přístupy zástupců zaměstnanců k agenturnímu zaměstnávání,
postoj ČMKOS
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Poznatky a přístupy Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS)
Mgr. Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních
služeb

11:45 – 12:05
12:05 – 12:15

Poznatky a přístupy Asociace pracovních agentur (APA)
Ing. Radovan Burkovič, prezident Asociace pracovních agentur
Poznatky a přístupy zástupců zaměstnavatelů k agenturnímu zaměstnávání
Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR

12:15 – 12:30

DISKUSE

12.30 – 13:20

■ PŘESTÁVKA NA OBĚD ■

Blok B – Podmínky a některá specifika v agenturním zaměstnávání
13:20 – 13:35

13:35 – 13:50

13:50 – 14:10

Agenturní zaměstnávání a moderní trendy v personální práci
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., vedoucí katedry personalistiky,
podnikohospodářská fakulta, VŠE v Praze
Zdravotní způsobilost a pracovnělékařské služby u agenturních
zaměstnanců
JUDr. Bořivoj Šubrt, předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního
vyjednávání a pracovních vztahů
Agenturní zaměstnávání z pohledu zákona o zaměstnanosti
JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností
v oblastech zaměstnanosti, MPSV
Mgr. Petr Seidl, vedoucí oddělení insolvence a agenturního zaměstnávání,
MPSV

Blok C – Agenturní zaměstnávání z pohledu výsledků realizovaných šetření v roce 2015
14:10 – 14:30 Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření
Ing. Iveta Mlezivová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavní
řešitel projektu
14:30 – 14:50 Ukrajinští pracovní migranti na českém trhu práce v segmentu
agenturního zaměstnávání
PhDr. Milan Lupták, CSc., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
14:50 – 15:10 Agenturní zaměstnávání – zkušenosti ze šetření v kraji Vysočina
MUDr. Eva Hanáková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
15:10 – 15:25

■ PŘESTÁVKA NA KÁVU ■

Blok D – Právní aspekty agenturního zaměstnávání
15:25 – 15:50 Právní aspekty agenturního zaměstnávání
Bc. Ilona Bartovská, lektorka, poradce v oblasti řízení lidských zdrojů
15:50 – 16:05 Agenturní zaměstnávání z pohledu advokátní praxe
JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát, odborný asistent katedry personalistiky,
VŠE v Praze
16:05 – 16:20 D I S K U S E – dotazy, zkušenosti a náměty účastníků konference
16:20 – 16:30

Shrnutí závěrů konference a její ukončení

Antidiskriminační opatření v prevenci
rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci agenturních zaměstnanců
TAČR - TB03MPSV004 (MPSV)

1. 7. 2015 – 30. 11. 2016
Webové stránky projektu:
http://www.vubp.cz/projekty/agentura/
6. 6. 2016

Práce v 21. století, v civilizované společnosti –

důstojná, bezpečná a zdraví neohrožující

• V r. 2015 - 46 331 PÚ s PN (Přerov); 131 SPÚ
• Celkové náklady a ztráty z PÚ a NzP
•
•
•
•
•

= Ø ročně 24,519 mld. Kč; (min 18,248 mld.; max 29,366
mld. Kč); r. 2011: 19,187 mld. Kč
136 tis. ošetření PÚ na chirurgii (r. 2013)
12-15 tis. hospitalizací pro PÚ (r. 2012; celkově 194 tis.
hospitalizací pro úrazy)
Rehabilitace - celkem 264 tis. osob pro poranění;
21-26 tis. osob pro PÚ (r. 2012)
Lázeňská péče - celkem 40 tis. osob pro MSD; z toho
4 tis. osob po PÚ (88 mil. Kč) (r. 2014)
118 tis. zdravotně postižených osob v důsledku PÚ
(r. 2012)
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Práce v 21. století, v civilizované společnosti –

důstojná, bezpečná a zdraví neohrožující

38 828,8 mil. Kč
(742 úmrtí;
2986 těžkých
zranění;
22 590 lehkých
zranění)

r. 2012

6. 6. 2016

V ČR za 1 rok
(2011, 2012)
náklady a ztráty
na zdraví a
životech:
58 miliard Kč

19 187,3 mil. Kč
(PÚ, SPÚ, NzP)

r. 2011

Práce v 21. století, v civilizované společnosti –

důstojná, bezpečná a zdraví neohrožující

6. 6. 2016

PŘÍSTUP K BOZP

DŮSTOJNÁ PRÁCE, KVALITA PRACOVNÍCH MÍST, KVALITA
A PRODUKTIVITA PRÁCE, KONKURENCESCHOPNOST
Naplňuje potřeby člověka v oblasti bezpečí a ochrany života,
prosazuje rovné šance a sbližuje individuální
a celospolečenské zájmy.
BOZP JE HODNOTA A MÁ VÝZNAM PRO ZDRAVÍ, KVALITU
ŽIVOTA A ŽIVOT SÁM
BOZP JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉHO I SOUKROMÉHO
ZÁJMU
BOZP JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝCHOVY A CELOŽIVOTNÍHO
UČENÍ
6. 6. 2016

PŘÍSTUP K BOZP

Kvalitní BOZP
ovlivňuje produktivitu
konkurenceschopnost
ekonomiky

6. 6. 2016

ZMĚNY, KTERÉ MOHOU DLOUHODOBĚ
OVLIVNIT BOZP
Nová rizika a podceňování stávajících; hrozby přírodního,
technického, sociálního charakteru; nezvládnutí nových
technologií
Změny v chápání a přijímání rizika; zvyšující se tolerance k
agresivitě a násilí; zvyšující se nechuť dodržovat předpisy,
respektovat
Kvalitní
BOZP autority a převzít odpovědnost za své jednání
Nedostatečné
a nespolehlivé systémy řízení
ovlivňuje
produktivitu
Rostoucí flexibilita, fluktuace, krátké délky výkonu profese,
konkurenceschopnost
zaměstnávání migrantů s nízkou jazykovou vybaveností a
ekonomiky
s odlišnou kulturou práce atd.
Globalizace, restrukturalizace, atomizace a autorizace firem,
ekonomické aspekty; snižování „neefektivních“ činností často i oblasti BOZP; ztráta resp. neexistence kontinuity
v řízení BOZP, neznalost předpisů a nízké právního vědomí
zaměstnavatelů i zaměstnanců, zmenšující se úloha a vliv
odborů v podnikatelské sféře atd.
6. 6. 2016

CÍL PROJEKTU
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
BOZP a prevence rizik agenturních
zaměstnanců, jejich příčinách i možných
dopadech.
6. 6. 2016

Hlavní řešitel – Ing. Iveta Mlezivová,
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odborný garant MPSV - Mgr. Eva Růžičková
Řešitelský tým VÚBP, v.v.i.: Ing. Lenka Svobodová,
PhDr. David Michalík, Ph.D., MUDr. Eva Hanáková,
PhDr. Milan Lupták, CSc., Hana Hlavičková, Mgr. Alena
Horáčková, Ing. Jiří Tilhon, Jakub Růžička, Petr Přibyla,
Eva Franceová, Kamila Myšková
Další externí spolupracovníci:
JUDr. Hana Gutová, Ph.D., advokátka,
JUDr. David Šmíd, Ph.D., advokát,
MUDr. Olga Železnová, VŠE

6. 6. 2016

POUŽITÉ METODY
Sekundární analýza zdrojů
Kvalitativní a kvantitativní terénní šetření
Případové studie
Konference (6. 6. 2016)
2 tematické workshopy (23. 6. 2016)
Vytvoření modelu - obecného souboru informací
o BOZP pro AP
Syntéza poznatků a tvorba certifikované
metodiky
6. 6. 2016

VÝSTUPY
Certifikovaná metodika - soubor
informací o BOZP, resp. o rizicích
a jejich prevenci pro pracoviště
agenturních zaměstnanců
Aplikace pro AP - použití obecně pro
jakoukoli pozici, kdy zaměstnavatel
bude moci doplnit informace o
konkrétním riziku (o BOZP) pro dané
pracovní místo.
6. 6. 2016

VÝSTUPY
Soubor informací o BOZP v elektronické
podobě pro AP (zaměstnance) bude
zpracován a přeložen do jazyků
nejpočetněji zastoupených cizinců
(ruštiny, ukrajinštiny, bulharštiny, polštiny,
angličtiny).

6. 6. 2016

VÝSTUPY

6. 6. 2016

SOUBOR TERÉNNÍCH
ŠETŘENÍ
• Šetření A: on-line dotazník (seznam AP na
stránkách MPSV).
• Šetření B: dotazníkové šetření a řízené
rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč.
• 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.
6. 6. 2016

PODROBNĚJI O VÝSLEDCÍCH
ŠETŘENÍ V ODPOLEDNÍM BLOKU
DĚKUJI ZA POZORNOST

6. 6. 2016

KONFERENCE
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR

Základní principy agenturního
zaměstnávání
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
ředitel odboru pracovněprávní legislativy, MPSV

6. 6. 2016

Poznatky inspekce práce z kontrol
agenturního zaměstnávání

Konference agenturní zaměstnávání v ČR

Poslanecká sněmovna PČR
Praha 6. 6. 2016

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Počet agentur práce a přidělovaných zaměstnanců v
automobilkách

Počet
Počet přidělovaných Počet kmenových
agentur zaměstnanců
zaměstnanců

Společnost

ŠKODA AUTO a.s.

3

2 922

24 741

Toyota Peugeot Citroën Automobile s. r. o.

5

169

2 525

Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.

5

833

2 500

TATRA TRUCKS a.s.

8

385

954

Iveco Czech Republic a.s.

3

950

2 144

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Kontrolní činnost v oblasti agenturního zaměstnávání v roce 2015

Počet kontrol na základě kontrolního úkolu

177

Mimořádné kontroly na podněty GŘ ÚP

196

Kontroly zastřených AP
Kontroly celkem

73
446

SŘ zahájená na základě podnětů GŘ ÚP

93

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Uložené pokuty z kontrol provedených v roce 2015

-

Bylo uloženo celkem 177 pokut.
Celková výše pokut činila 4 173 000,- Kč.
Průměrná pokuta činila cca 23 500,- Kč.
Nižší pokuty za porušení § 59 odst. 2 ZoZ – nesplnění informační
povinnosti vůči GŘ ÚP.
Nejvyšší pokuty za porušení § 309 odst. 5 ZP.

Březen 2016 vydání metodického pokynu ke srovnatelným
podmínkách zaměstnanců agentury práce a uživatele.

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Nejčastější porušení právních předpisů zjištěná při kontrolách
1) § 59 odst. 2 ZoZ – AP nesdělila do 31. 1. běžného roku GŘ ÚP
údaje za předchozí kalendářní rok
2) § 309 odst. 5 ZP – AP a uživatel nezabezpečili, aby pracovní a
mzdové podmínky agenturního zaměstnance nebyly horší, než
podmínky kmenového zaměstnance uživatele
3) § 308 odst. 1 písm. f) ZP – dohoda AP s uživatelem neobsahovala
informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného
zaměstnance uživatele
4) § 309 odst. 2 písm. f) ZP – písemný pokyn AP zaměstnanci k
dočasnému přidělení neobsahoval srovnatelné pracovní a mzdové
podmínky zaměstnance uživatele
Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Nejčastější porušení právních předpisů zjištěná při kontrolách
5) § 37odst. 1 ZP – zaměstnavatel neinformoval zaměstnance o
právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru
6) § 66 ZoZ – AP dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce u
uživatele bez písemné dohody o dočasném přidělení s uživatelem
7) § 112 ZP – zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci nejnižší úroveň
zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
8) § 313 odst. 1 ZP – zaměstnavatel nevydal zaměstnanci při
skončení PP nebo dohody potvrzení o zaměstnání

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Oblasti porušení právních předpisů

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Spolupráce s Úřadem práce ČR
SÚIP obdržel v roce 2015 od ÚP ČR 350 podnětů na porušování ust. §
59 odst. 2 ZoZ agenturami práce, a to jak za rok 2014, tak u některých
agentur opakovaně za roky 2013 i 2014.
Další podněty byly přijaty v souvislosti s neinformováním o změně
názvu agentury, sídla, odpovědné osoby a dalších důležitých údajů,
které jsou AP při změně povinny hlásit.
Řešení podnětů od GŘ ÚP – kontrola nebo zahájení SŘ bez kontroly.
V roce 2016 - 144 podnětů od GŘ ÚP ČR na agentury práce, které
svou povinnost nesplnily za rok 2015, případně opakovaně.

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Příklad smrtelného pracovního úrazu
zaměstnance AP - 2015
Zaměstnanec slovenské agentury práce (59 let) byl přidělen k výkonu
práce do strojírenského provozu v ČR. V pozdních večerních hodinách
došlo při drážkování zbytku nálitku nábojového kotouče ke smrtelnému
pracovnímu úrazu zaměstnance AP, který z nezjištěných důvodů vlezl
pod odlitek disku nábojového kotouče a z nezjištěných příčin došlo k
pádu odlitku, následnému devastujícímu poranění celého těla a smrti
zaměstnance.
Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel neorganizoval práci a
nestanovil pracovní postupy při drážkování zbytku nálitků odlitku
nábojového kotouče tak, aby byly dodrženy zásady bezpečného
chování na pracovišti, čímž nebyla splněna povinnost stanovená v § 5
odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb. Zjištěný nedostatek byl odstraněn
v průběhu kontroly.

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
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Příklad kontroly agentury práce s povolením ke zprostředkování
zaměstnání
Velká AP působící na celém území ČR přidělila své zaměstnance k
výkonu práce v automobilovém průmyslu. Kontrolou bylo zjištěno, že
dohoda mezi AP a uživatelem neobsahovala informaci o době
přidělení a jeho předčasném ukončení, písemný pokyn pro
zaměstnance neobsahoval informaci o pracovních a mzdových
podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, nerovné
odměňování – kmenoví zaměstnanci měli mzdový základ 115,- až
147,- Kč/hod., zaměstnanci AP měli 51,- až 58,70 Kč/hod.,
zaměstnanci AP nedostávali příplatky ke mzdě jako kmenoví
zaměstnanci, AP vyplácela nižší náhrady mzdy a nevydávala jim
prokazatelně potvrzení o zaměstnání při skončení PP.
Zahájeno SŘ, uložena pokuta 895 000,- Kč, dosud nepravomocná.
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Příklad zastřeného (skrytého) agenturního zaměstnávání
OIP provedl kontrolu v logistickém centru obchodního řetězce, kde byli
zjištěni kromě kmenových zaměstnanců i zaměstnanci Bulharské a
Rumunské národnosti. Jednalo se o zaměstnance společnosti, která
neměla povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale chovala se jako
AP. Zaměstnance dočasně přidělovala k uživateli na základě obchodní
smlouvy s uživatelem a písemného pokynu každému zaměstnanci.
Kromě zprostředkování zaměstnání bez povolení bylo zjištěno nerovné
odměňování kmenových a přidělených zaměstnanců na stejných
pracovních pozicích (kmenoví 18 500,- Kč, přidělení 9 200,- Kč
měsíčně).
Zahájeno SŘ, navržena pokuta 1 300 000,- Kč, řízení dosud probíhá.

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Příklad zastřeného (skrytého) agenturního zaměstnávání
OIP provedl na základě podnětů NIP Košice opakovaně kontrolu české
společnosti se slovenským majitelem, která zaměstnávala slovenské
občany přímo na Slovensku na základě pracovních smluv a DPČ, tam
byli zaměstnanci různě přidělováni k výkonu práce k různým dalším
subjektům. Při šetření bylo spolupracováno se slovenským orgánem
inspekce práce. České společnosti bylo prokázáno zprostředkování
zaměstnání bez povolení ke zprostředkování zaměstnání, nesplnění
informační povinnosti vůči ÚP při zaměstnávání občanů EU a
nevydávání potvrzení o zaměstnání.
Zahájeno správní řízení, navržena pokuta 620 000,- Kč, správní řízení
dosud nebylo ukončeno.

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Cizinci a zastřené agenturní zaměstnávání
SÚIP zaznamenal v roce 2016 nárůst zjištěných občanů Ukrajiny a jiné
státní příslušnosti, kteří měli polská nebo rumunská víza a byli údajně
vysláni k výkonu práce v ČR. Při kontrole byly hlavně předloženy:

-

Obchodní smlouva mezi polskou a českou firmou
Mandátní smlouva mezi polskou firmou a zaměstnancem
Pracovní smlouva mezi polskou firmou a zaměstnancem
Cestovní příkaz zaměstnance k cestě do ČR
Osvědčení o povolení k výkonu práce občana Ukrajiny v Polsku a
pracovní vízum pro Polsko

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Cizinci a zastřené agenturní zaměstnávání

-

Nejednotný přístup Cizinecké policie (zahájení SŘ, vyhoštění)
Ukrajinci v Polsku nemuseli mít v minulosti pracovní vízum, v
současné době dochází k právní úpravě a zpřísnění postupu
Setkání Hlavního inspektorátu práce Varšava a SÚIP v květnu
2016 v Opavě
Byla dohodnuta intenzivní spolupráce při prověřování podezření ze
zastřeného agenturního zaměstnávání
Případy se budou řešit jednotlivě ověřením pravosti dokladů a
skutečností v nich uvedených v Polsku
Zřízení pracovní skupiny v rámci MOPNZC

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Mimořádná kontrolní akce na odhalování a potírání zastřeného
agenturního zaměstnávání

-

Nárůst případů v roce 2016
Kontroly budou provádět úseky kontroly nelegálního zaměstnávání
s datem zahájení 1. 6. 2016
Kontroly budou prováděny především na základě podnětů, zjištění
z jiných kontrol, místní znalosti TP a dalších zdrojů informací
Za zastřené AZ bude považováno i zprostředkování zaměstnání
AP s povolením, ale formou uzavření obchodní smlouvy namísto
dohody o dočasném přidělení podle § 308 ZP
Budou současně kontrolovány povinnosti vůči ÚP při zaměstnávání
cizích státních příslušníků
Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Kontroly vysílání pracovníků 2016

-

Pro rok 2016 byl vyhlášen také nový hlavní úkol na kontroly
vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
Kontrola dodržování směrnice 96/71/ES a § 319 ZP
Kontroly zejména na žádost zahraničních inspekcí práce ze zemí
EU v rámci vzájemné spolupráce
Využití informací od ÚP – povinnost informovat
zaměstnávání vyslaného pracovníka českou firmou

ÚP

při

Hlášení o nástupu občanů EU do práce v ČR, stejně jako o
ukončení práce

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz

Děkuji za pozornost

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava
tel.: 950 179 101, fax: 553 626 672, www.suip.cz
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AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR

Poznatky a přístupy zástupců
zaměstnanců k agenturnímu
zaměstnávání, postoj ČMKOS
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Agenturní
zaměstnávání
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Agenturní zaměstnávání v České republice
Poznatky a přístupy APPS
Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPS

Praha, PSP ČR, 6. června 2016

APPS je:
– platformou pro setkávání a výměnu informací poskytovatelů
personálních služeb
– odborným garantem řady HR konferencí a dalších akcí pro
podporu rozvoje v oblasti lidských zdrojů
– organizátorem kompletního odborného programu pro
Mezinárodní veletrh práce JobsExpo
– aktivním členem pracovní skupiny při MPSV

Členové APPS v roce 2015:
– přidělili k uživatelům
více než 110 tisíc
zaměstnanců *
– na plné úvazky denně
pracovalo téměř 26 tisíc
zaměstnanců *
*odhad APPS

Asociace poskytovatelů personálních služeb
APPS
Založena: 2002
Počet členů: 24
Členové vytvořili a propagují:

ZLATÉ STANDARDY SLUŽEB DLE APPS PRO
RECRUITMENT A AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
A DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE PŘI
ORGANIZACI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA
DODAVATELE PERSONÁLNÍCH SLUŽEB.

STATISTIKY APPS 2014
Meziroční srovnání celkového počtu přidělených a přepočtených FTE´s
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POČET PŘIDĚLENÝCH ZAMĚSTNANCŮ APPS

APPS je řádným členem Evropské
a Mezinárodní asociace agentur práce:
Eurociett
Ciett

CIETT 2013 – celosvětové údaje:
– 40,2 milionů agenturních zaměstnanců
– 12 milionů FTE´s (plných pracovních úvazků denně
– 60 tis. agentur práce s 1,66 mil. kmenových zaměstnanců celosvětově
– 1,6% penetrace agenturního zaměstnávání ve světě
– 1,7% penetrace v Evropě
– 0,4% APPS podíl agenturního zaměstnávání v ČR

- Ciett dlouhodobě spolupracuje s ILO – Mezinárodní
organizací práce
- Zástupci Ciett vystupují pravidelně na celosvětových
konferencích ILO a vyjadřují se k úloze agentur práce na
trhu práce
- Ciett podporuje spolupráci soukromých subjektů – agentur
práce a veřejných služeb zaměstnanosti – úřadů práce

SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Agenturní práce – sociální odpovědná firma
- APPS se podílela na přípravě a účasti na sérii regionálních seminářů
(Plzeň, Brno, Fryštát, Praha), Konferenci 4.3.2015 a závěrečné
mezinárodní konferenci 18.11.2015
- APPS aktivně spolupracuje při potírání nelegální práce

APPS podepsala v roce 2014 Rámcovou smlouvu
o spolupráci s OS KOVO:
Společně v pracovní skupině při MPSV prosazujeme:
- Konkrétní kroky proti zastřenému zaměstnávání
- Dodržování platné legislativy, srovnatelných mzdových a pracovních podmínek
- Transparentnost veškerých pracovněprávních vztahů

AGENTURY PRÁCE V EVROPĚ
V ČR je k 31.5.2016:
- 1.085 subjektů, které mají povolení ke zprostředkování
agenturního přidělování (dle § 14 odst. 1 písm. b))
- 1.812 agentur práce celkem
Členové APPS svými aktivitami v personální oblasti představují
50% celkového trhu agenturního zaměstnávání v ČR.
Počty agentur práce v Evropských zemích:
Rakousko:
Německo:
Itálie:
Francie:

1.300
6.700
97
1.500

Polsko:
V. Británie:
Slovensko:

3.970
18.180
1.500

údaje z Ciett Economic Report 2014

FAKTA
O AGENTURNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Agenturní zaměstnávání je:
- Plně legalizováno od 1.10.2004
- Dostatečně definováno a regulováno
- Jedinou legální formou flexibilního zaměstnávání

Význam agentur na trhu práce:
- Umožňují agenturním zaměstnancům přístup k trvalému
zaměstnání
- O agenturní práci je možné vyjednávat a v rámci kolektivního
vyjednávání
- Vyhledávají agenturním zaměstnancům po skončení přidělení další
možnost uplatnění na trhu práce
- Agentury vytvářejí pracovní místa bez toho, aby nahrazovaly trvalá
pracovní místa

REGULACE AGENTURNÍHO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ: plně zajištěna
• Pracovně lékařské služby
• Smlouvy na pracovišti
• Zákaz přidělování
• cizinců z 3.zemí
• dříve i osob se zdravotním postižením (omezení zrušeno od 1.1.2015)

• Vymezení zodpovědnosti uživatelů
• Srovnatelné podmínky

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
APPS plně podporuje předložený návrh novely Zákona
o zaměstnanosti a Zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů

- Definování a dodržování srovnatelných mzdových
a pracovních podmínek
- Zavedení zvýšené odpovědnosti uživatele
- Zavedení peněžité kauce
- Zavedení možnosti GŘ ÚP zřídit komisi pro udělování
povolení
- Sloučení dosavadních povolení ke zprostředkování
- Zamezení souběhu více přidělení a souběhu přidělení
a současně trvalého zaměstnání u uživatele

CÍLOVÉ SKUPINY,
SEGMENTACE TRHU

Agentury práce a ohrožené
skupiny:
-

Matky s dětmi, rodiče na RD
Lidé nad 50 let
Dlouhodobě nezaměstnaní
Absolventi

Segmenty působení
agentur práce:
- Automotive
- Logistika
- Výrobní a administrativní
společnosti
- Start-up

PŘÍNOSY AGENTURNÍHO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ

- Agentury vytvářejí pracovní místa nad rámec existujících
pracovních pozic
- Agenturní zaměstnanec má mnohem lepší přístup
k trvalému zaměstnání
- Agentura práce pečuje o zaměstnance i po skončení
přidělení a hledá další možnosti pro jejich uplatnění
- Pomáhá najít práci obtížně umístitelným uchazečům nebo
lidem se ztíženými možnostmi a přístupem k zaměstnání
- Nabízí flexibilní pracovní uplatnění
- Usnadňuje studentům a absolventům vstup na trh práce

www.apps.cz

info@apps.cz
Členové APPS

Partneři APPS

Pomáháme

zlepšovat

trh

práce...

APPS

Asociace pracovních
agentur, z.s.

Založena v roce 2001
Dobrovolné profesní sdružení legálních českých agentur práce.

Ing. Radovan Burkovič, prezident APA
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

Členové APA jsou rozprostřeni po celém území ČR
s celkovým obratem 2 miliardy korun.
Členové APA každoročně obslouží 41.000 uchazečů o
práci.
Členové APA každoročně zaměstnají 25.000 osob jako
dočasně přidělené agenturní zaměstnance.
Členové APA každoročně zprostředkují 2.600 osobám
zaměstnání přímo u firem.
Členové APA zaměstnávají denně 5.000 přepočtených
zaměstnanců (zaměstnanec na trvalý pracovní poměr s 8
hodinovou pracovní dobou).

Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

Členství APA v dalších organizacích a projektech.
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

APA komunikuje otevřeně – web www.apa.cz
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

Agentury práce, díky systémové státní diskriminaci, už
12 let bojují s mafiemi a otrokáři - bez podpory státu:
1. Agenturní zaměstnávání je 25 let opravdu jediným reálně
fungujícím flexibilním nástrojem pracovního trhu v ČR.
2. Agentury práce významně snižují nezaměstnanost v ČR, ročně
zaměstnají 250.000 lidí.
3. Agentury práce jsou významným lokálním zaměstnavatelem,
celkem se o jejich provoz stará 17.000 kmenových zaměstnanců.
4. Agentury práce jsou významným zaměstnavatelem žen, hodně
žen je i vede nebo vlastní.
5. Agentury práce i jejich odpovědní zástupci podléhají každé 3
roky pravidelné kontrole GŘ ÚP při žádosti o obnovu povolení.
6. Agentury práce jsou od roku 2007 nejkontrolovanějšími
firmami s výbornými výsledky, ročně jich SÚIP zkontroluje 1/3,
tedy okolo 500, a najde jen pár pochybení.
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

Statistiky zaměstnanosti v agenturách práce 2008 – 2014

Celkem počet
Celkem počet
umístěných fyzických
zaměstnanců
osob (§ 59 odst. 2 písm. přidělených k uživateli (§
b zákona č. 435/2004
59 odst. 2 písm. c
Sb.)
zákona č. 435/2004 Sb.)

Rok

Celkem počet volných
míst (§ 59 odst. 2 písm.
a zákona č. 435/2004
Sb.)

2008

198 382

84 553

230 455

2009

94 592

44 722

164 507

2010

94 550

51 021

195 586

2011

69 195

69 311

172 069

2012

108 391

44 790

197 144

2013

115 189

50 228

223 912

2014

130 237

57 820

261 819

Průměr

115 791

57 492

206 499
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Asociace pracovních agentur, z.s.

Rok (datum)

Počet vydaných povolení agenturám práce v ČR
2005 – 2015 (povolení jsou jen 3letá) dle MPSV

31.12.2005

1 147

31.12.2006

1 510

31.12.2007

1 811

31.12.2008

2 228

31.12.2009

2 214

31.12.2010

1 714

31.12.2011

1 307

31.12.2012

1 483

31.12.2013

1 588

18.8.2014

1 645

23.2.2015

1 585

Průměr

1 740
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Asociace pracovních agentur, z.s.

7. Pseudoagentury jsou díky Zákonu o zaměstnanosti o 50%
levnější než legální agentury práce.
8. Počet agentur práce v ČR je vyhovující, je jich v poměru i
celkově méně, než v sousedním Německu.
9. Počet agentur práce v ČR může MV ČR a MPSV ČR ihned snížit
o 1/3, když nebude stále vydávat povolení agenturám práce,
neplnícím povinnosti ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.
10. Počet agentur práce v ČR může MPSV ČR ihned snížit o 1/3,
když bude odebírat povolení dle §59 ZoZ, což už 10 let nedělá.

Nevymýšlejme nová omezení, důsledně
trvejme na plnění nynějších povinností,
to stačí.
APA usiluje o zrušení diskriminace agenturních
zaměstnanců i přeregulace činnosti agentur práce
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

Počet agentur práce, plnících a neplnících informační
povinnost v letech 2008 - 2012

Rok

Počet AP, které měly v
daném roce podat
přehled o činnosti

Počet AP, které v
daném roce podaly
přehled o činnosti

Počet AP, které v
daném roce nepodaly
přehled o činnosti

2008

2 587

1 780

807

2009

2 579

1 743

836

2010

2 474

1 488

986

2011

2 012

1 256

756

2012

1 844

1 108

736

Průměr

2 299

1 475

824
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Asociace pracovních agentur, z.s.

Co vyplynulo ze seriálu workshopů odborářů v roce 2015?
Často bouřlivé, výměna názorů místních uživatelů z řad firem, místních agentur
práce, státních orgánů (MPSV, ÚP), kontrolních orgánů (SÚIP) a místních
zástupců odborových svazů různých firem.
Agentury mají sociální roli pro lidi, kteří by se jinak neuplatnili či obtížně –
studenti, absolventi, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobě
nezaměstnaní, sociálně vyloučení, etnické menšiny, závislí na drogách a
alkoholu, bývalí vězni, lidé 55+, důchodci (invalidní, předčasní, starobní).
Pomáhají překlenout krátkodobou nezaměstnanost, udržet pracovní návyky,
zkusit jiná zaměstnání a povolání.
30-40% firem často používá AP, 11-31% občas, 38-50% málo a výjimečně.
21-30% firem používá AP dlouhodobě, okolo 50% sezónně a nárazově.
15-53% firem má více než 1 AP, hodně se to liší kraj od kraje.
Agenturní zaměstnávání své místo na trhu práce má a firmy je potřebují.
2014 SÚIP 34 tis. kontrol, 32 tis. subjektů, z nich 15 tis. nelegálně zaměstnávalo
524 agentur práce zkontrolováno (1/3). 394 přímo a 130 u uživatelů.
Za 1-9/2015 366 AP kontrola, nedostatky 239, ale uloženo jen 39 pokut.
Trend porušování zákonů ze strany AP za poslední roky je klesající.
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Asociace pracovních agentur, z.s.

Co vyplynulo ze seriálu workshopů odborářů v roce 2015?
Dobrá motivace 8-15% žádná administrativa, 12-15% pracovní síla dle potřeby.
Špatná motivace 19-25% kvůli nízkým nákladům, 16-21% neřešíme výpovědi.
Rozpor se Zákoníkem práce! Jen 46-51% firem dodržuje srovnatelné podmínky.
Problémy a spory ohledně AP řeší 18-46% firem, 54-82% vůbec či výjimečně.
Nelegály prý 60-75% nevyužívá, ale 27-33% o nich ví a 7% firem je využilo.
Přechod lidí od AP k firmě je různý kraj od kraje, prakticky jen kvalifikovaní
zaměstnanci 4-22%, 21-66% výjimečně, 28-64% nikdy.
Odbory nemohou odhalovat nelegálností, 85-96% firem odbory nemá.
U srovnatelných podmínek je původcem porušení často uživatel. Prac.skupina
SÚIP a GŘ ÚP pracuje na metodickém pokynu se zveřejněním na webu MPSV.
Skryté agenturní zaměstnávání dělají jak pseudoagentury, tak agentury
s povolením. Ty Dohodu o dočasném přidělení kombinují se Smlouvou o dílo.
Vyvíjí se kvalita podvádění, obtížně a zdlouhavě se dokazuje. Papírově je vše
OK, musí se prokazovat vše na místě samém. Problém jsou panelákové AP,
uživatel si rychle najde jinou AP. Kontrola musí cílit na uživatele.
Panuje shoda v tom, že uživatel = objednávající firma je určující prvek a on
tlačí agenturu i agenturní zaměstnance k praktikám mimo právo.
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Co vyplynulo ze seriálu workshopů odborářů v roce 2015?
Právní úprava 57-71% vyhovuje, zhruba 22% neví, 7-19% nevyhovuje
Eurociett 7.7.2015 napsalo MPSV dopis, že ČR je co se týče regulací AP ve
středu mezi státy EU a neměla by dále regulovat.
Většinový názor k další právní úpravě - nic nenovelizovat, vše je v
pořádku, vyhovuje, nekomplikovat agenturám práce situaci, uvolnit trh
práce, dát větší prostor agenturám, více agentur = více potřebných profesí.

Agenturní zaměstnávání dává trhu práce žádanou flexibilitu
Nemožnost agenturního zaměstnávání rodí nelegální práci
Agenturní zaměstnávání nesmí být zákony diskriminováno
Diskriminace a regulace živí černý trh a plodí nelegální práci
Agenturní zaměstnávání musí mít jednoduchá pravidla
Stát musí pravidla důsledně vynucovat

Problém není v agenturách práce, problém je uživatel.
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Jaké úpravy navrhuje APA k vyčištění trhu?
4 systémová opatření proti nelegálnímu zaměstnávání:
1) odstranění diskriminace agenturních zaměstnanců povolením Dohod o
provedení práce (DPP) u krátkodobého dočasného přidělování – agenturní
zaměstnanec bude na max.300 hodin ročně postaven finančně na roveň
pseudoagenturnímu zaměstnanci s DPP při zastřeném agenturním
zaměstnávání. Firmy nebudou mít ekonomický důvod používat pseudoagentury.
2) online hlášení nástupů zaměstnanců prostřednictvím internetu na ČSSZ
- kdo není před nástupem do práce nahlášen, ten je nelegál. Dlouhodobě
používané opatření na Slovensku. Odstraníme z trhu nelegální zaměstnance
bez smluv a jejich dnešní “zaměstnavatele”. Kontroly budou jednoznačné.
3) spoluzodpovědnost firmy za objednávání legálních agentur práce –
objednávající firma rozhoduje o výběru, sepsání smlouvy, srovnatelných
podmínkách práce a odměny agenturních zaměstnanců. Dnes bez postihu
nakupuje levnější nelegální práci od pseudoagentur a tím vytváří nelegální trh.
4) zvýšení šance nalézt zaměstnání sdílením databází ÚP a agentur práce
při zprostředkování zaměstnání – k anonymizovaným datům o profesích,
znalostech a dovednostech uchazečů o práci budou mít přístup online přes
internet legální agentury práce. Uchazeč o práci najde místo bez obíhání úřadů
a agentur, budou obíhat jeho data.
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Jaké úpravy navrhuje MPSV k regulaci agentur práce?
Dvojstránkový seznam stávajících omezení máte ve svých materiálech.
MPSV 11 let regulací nestačí, přeregulované prostředí chce dále regulovat,
APA je 3.rok členem Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody
(tripartita) na MPSV. Stále ukazuje, že problém jsou pseudoagentury a zastřené
agenturní zaměstnávání. MPSV chce omezit jen legální agentury:
1. Kauci 500 tis. Kč musí každá agentura nově státu „věnovat“, jinak nepodniká
2. Zvýšení poplatku za povolení k agenturnímu zaměstnávání jejich souhrnem
3. Odpovědný zástupce musí být zaměstnancem agentury na pracovní smlouvu
4. Zákaz řetězení pracovních smluv u agenturních zaměstnanců (upuštěno)
5. Kvóty pro odběratele agenturních zaměstnanců na jejich počet (upuštěno)
6. Nově, z pera APPS, plošné omezení agenturních zaměstnanců a uživatelů
§307b, zasahující svobodu výběru zaměstnavatele.
Všechny dosavadní regulace zůstávají!
Agentury práce, opakovaně co 3 roky 4-5x prověřené, nejsou novelou nijak
odměněny za svoji dosavadní bezúhonnost (povolení na neurčito).
Je opět snaha přijmout novelu bez legisvakance s platností do 3 měsíců.
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5 PŘÍKLADŮ, KAM
VEDE PŘEHNANÁ
REGULACE
AGENTURNÍHO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad první - Zastřené agenturní zaměstnávání ve veřejné zakázce
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad první - Zastřené agenturní zaměstnávání ve veřejné zakázce
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad první - Zastřené agenturní zaměstnávání ve veřejné zakázce
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumen
tu.jsf?id=53180

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=53180

Příklad první - Zastřené agenturní zaměstnávání ve veřejné zakázce
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad první - Zastřené agenturní zaměstnávání ve veřejné zakázce
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad druhý - Zastřené agenturní zaměstnávání v nabídce
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad druhý - Zastřené agenturní zaměstnávání v nabídce
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Asociace pracovních agentur, z.s.

Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Příklad třetí – Vyhnané slovenské firmy, registrované v ČR
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:
Státní tajemník MPSR SR neví, že jde o nelegální pseudoagentury:
Protože legální agentury práce by dle §66 Zákona o zaměstnanosti ČR nemohly
při dočasném přidělování používat Dohody o provedení práce, jak o nich hovoří
v článku úředník ministerstva:
„V Česku se z dohod o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun
neplatí zdravotní ani sociální pojištění. „Zaměstnanci, kteří žijí a pracují celý
život na Slovensku, jsou zaměstnaní v české firmě, a to jen proto, že když jsou
zaměstnaní na dohodu o provedení práce, tak z příjmu neplatí odvody,“ uvedl
státní tajemník Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR Branislav
Ondruš.”
„Hezký příklad“ výsledku drakonické regulace z března 2015…….
Opravdu se ČR chce řídit slovenským příkladem???!!!!

Příklad třetí – Vyhnané slovenské firmy, registrované v ČR
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:
Obcházení agenturního zaměstnávání i zákazu cizinců ze zemí mimo EU:
Klasický případ zastřeného agenturního zaměstnávání = Smlouva o dílo, kdy si
pseudoagentura pronajme část skladu, výrobní linky apod. a tváří se jako
subdodavatel. Úspora pro objednávající firmu až 50% nákladů.
Firma objednává u pseudoagentury úklid = Smlouva o poskytování úklidových
služeb. Při přepadové kontrole výrobního podniku ve Středočeském kraji zjistili
kontorloři, že cca 40 uklízečů a uklízeček z Ukrajiny dělá u výrobní linky, ale mají
vesty s názvem jiné firmy a nápisem Úklidový pracovník. Tito zaměstnanci
potvrdili, že žádný úklid neprovádí, mají i docházku a rozpis směn přímo od
mistra z výrobní linky. Úspora pro objednávající firmu rovněž až 50% nákladů.
Uživatel nejenže objednal zastřené agenturní zaměstnávání, které
deklaroval jako úklid, namísto práce dělníků na výrobní lince, ale ještě zde
pracují občané zemí mimo EU, které by mu při dnešním nedostatku
zaměstnanců legální agentura práce nesměla dle §66 ZoZ poskytnout.

Příklad čtvrtý – „agenturní zaměstnanec“ uklízeč / dělník / Ukrajinec
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:
Obcházení zákazu dovozu nekvalifikovaných cizinců ze zemí mimo EU:
Nestačí dovoz Rumunů a Bulharů z nových zemí EU, ani ukrajinská družstva
kopáčů, ani organizovaný švarcsystém zahraničních živnostníků atd. Chybí
pracovníci do výroby. Agenturám práce je zákonem zakázáno dočasně
přidělovat zaměstnance ze zemí mimo EU. Podniky nesmí nabírat lidi ze zemí
mimo EU na pomocné a dělnické profese. Řešení:
Firma poptá kvalifikované zaměstnance u zahraniční agentury. Ta je v zemích
mimo EU vyhledá a na základě plné moci vyřídí formality, aby dostali v ČR
zaměstnaneckou kartu. Cizinec má pracovní smlouvu s firmou, agentura firmě
fakturuje za poradenství. Reálně ale kvalifikovaný cizinec, o jehož VŠ titulu z
východních univerzit lze s úspěchem pochybovat, skončí na lince jako
nekvalifikovaný dělník. Trik je v tom, že má nižší úvazek. Výdělek z něj
odpovídá skutečně odpracovaným hodinám u pásu. Při přepadové kontrole firma
tvrdí, že právě nemá pro VŠ práci. Místo aby je poslala za 60-80% mzdy domů,
přeřadili je dle ZP na méně kvalifikovanou práci za původní vysoký výdělek…….

Příklad pátý – sofistikovaný dovoz dělníků ze zemí mimo EU
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

POMOHLA BY LEPŠÍ A CÍLENĚJŠÍ
KONTROLA? ANO, ALE NE TAKTO:
Projekt SÚIP „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních
kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“ spolknul za 5 let skoro
miliardu korun http://www.knz.suip.cz/o-projektu.html
SUIP i poté tvrdí, že "Univerzální postup při kontrole v těchto případech nelze
stanovit. Je třeba vždy individuálně posoudit, zda přidělování zaměstnanců k
jinému zaměstnavateli splňuje znaky agenturního zaměstnávání, nebo jde o
čisté provedení zakázky (díla) mezi dvěma podnikajícími subjekty.“
Což je prostá selská logika za 1 miliardu.
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Důsledky přehnané regulace agenturního zaměstnávání:

Projekt financovaný EU: Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu
komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR.
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Jak na to všechno reaguje
stát?
VĚTŠÍ REGULACÍ
LEGÁLNÍCH AGENTUR
PRÁCE…
Viz materiály strana 3-8 připomínky (nejen) APA k návrhu novely Zákona
o zaměstnanosti a Zákoníku práce.
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

A KOMPLEXEM
DALŠÍCH NESMYSLŮ
Schvalování zákonů jak na běžícím páse, bez ohledu
na požadavky praxe, bez vypořádání připomínek.
Změnami zákonů, které si praxe nevyžaduje.
Řešením problémů, které nikdy nenastaly a
neřešením problémů, které z praxe vyvstávají.
Bezmeznou ochranou zaměstnanců, kterou nikdo,
včetně samotných zaměstnanců, nechce.
……………………………
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VÍCE REGULACE =
MÉNĚ LEGÁLNÍCH
AGENTUR PRÁCE +
VÍCE MAFIÍ + VÍCE
OTROKÁŘŮ + VÍCE
NELEGÁLNÍ PRÁCE .
Konference AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 6. června 2016 PS PČR

Asociace pracovních agentur, z.s.

MÉNĚ REGULACE
= VÍCE LEGÁLNÍ
PRÁCE.
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
A POROZUMĚNÍ
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Agenturní zaměstnávání a moderní
trendy v personální práci
Zuzana Dvořáková

DEPARTMENT OF HR MANAGEMENT

UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE | W. CHURCHILL Sq. 4 | 130 67 Prague 3 | kp.vse.cz

Cíl příspěvku
• Trendy v personální práci – 2016 a střednědobý
výhled
• Vliv těchto trendů na agenturní zaměstnávání

KATEDRA PERSONALISTIKY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE |Nám. W. Churchilla 4 | Praha 3 | kp.vse.cz

Trendy
• Nábor využívá data.
• HR je o vztazích a hlubokému porozumění byznysu.
• Udržovat kvalifikaci zaměstnanců aktuální
• Angažovanost zaměstnanců propojená s podnikovou kulturou
• Zlepšit zkušenosti zaměstnanců
• Zaměřit se na dobré pracovní podmínky a odolnost
• Rozvíjet lidskou stránku byznysu
• Analyzovat data (big data) a predikovat
• HR controlling a budovat značku zaměstnavatele pro
Generaci Y
• Změnit pohled na hodnocení pracovníka
KATEDRA PERSONALISTIKY
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Nábor využívá data
• Nové technologie
• Platformy profesionálních sítí
• Nábor talentů – strategické rozhodování v kontextu
trhu práce
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Udržovat kvalifikaci zaměstnanců
aktuální
• Interní vzdělávání zaměstnanců
• Mladí znají sociální media.
• Zaměstnanci s delší praxí znají obor, podnikové
procesy a mají své sítě.
• Učit se od sebe navzájem
o Posilovat tím podnikovou kulturu
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Angažovanost zaměstnanců propojená
s podnikovou kulturou
• Hlavní priorita pro exekutivu
• Očekává se nova éra změny – sofistikované metody
podnikání díky demografickému vývoji a silné
konkurenci
• Mít správné lidi, kteří povedou týmy.
• Učit a rozvíjet zaměstnance jako prostředek
budování brandu zaměstnavatele
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Zlepšit zkušenosti zaměstnanců
• Učit zaměstnance vidět/chápat věci v
souvislostech
• Dosud: implementace nových procesů - úzce
specializovaní odborníci bez pochopení vztahů
mezi funkčními oblastmi
• Od úzké specializace k obohacování a rozšiřování
pracovních činností
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Zaměřit se na dobré pracovní
podmínky a odolnost
• Evropa je zranitelná a plná nejistot, s tlakem na
zaměstnance v práci a v osobním/rodinném životě.
• Pečovat o fyzickou, mentální, emoční úroveň
zaměstnanců a jejich odolnost/pružnost
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Rozvíjet lidskou stránku byznysu
• Většina organizací nevyužívá plný potenciál svých
pracovníků.
• Spolupráce a kooperace mezi různými funkcemi a
napříč útvary
• Řešit konflikty konstruktivně
• Podporovat v pracovnících sdílení, konverzaci a
experimentování
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE |Nám. W. Churchilla 4 | Praha 3 | kp.vse.cz

Změnit pohled na hodnocení
pracovníka
• Nedělat pořadí zaměstnanců podle výkonu
• Zrušení individuálních bonusů
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Závěr a diskuze
• Agenturní zaměstnávání není předmětem analýz o
trendech v HRM podniků.
• Vlivy na strukturu agenturních zaměstnanců
o Počet migrantů a jejich úroveň kvalifikace
o Kvalifikace mladé generace v kritických oblastech světa

• Obtížná integrace agenturních zaměstnanců do
stabilních pracovních vztahů
• Negativní dopad na zdraví, blahobyt a kvalitu
života agenturních zaměstnanců
• Pro inspiraci o globálních trendech v HRM
o http://www.thepworld.com/ghtr2016
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KONFERENCE
AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR

Zdravotní způsobilost
a pracovnělékařské služby
u agenturních zaměstnanců
JUDr. Bořivoj Šubrt
předseda Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání
a pracovních vztahů

6. 6. 2016

Agenturní zaměstnávání
v České republice

Od roku 2004, (kdy nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti) docházelo k postupnému zvyšování počtu
agentur práce i podílu agenturního zaměstnávání na trhu
práce v České republice.
Počet agentur práce
2500
2000
1500
1000
500
0

Počet AP

2

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015

19.4.2016

1147

1510

1811 2228

2214

1714

1458

1491 1592 1587 1700

1762

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2011

2012

2013

2014

Od r. 2011
nárůst

Počet občanů ČR umístěných k uživateli

Počet FO umístěných k uživateli

61,5 %
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2012

2013

2014

2015

171 787

201 184

223 808

254 947

277 411

---

159 182

174 349

193 831

206 137

V rámci tohoto vývoje došlo v oblasti zprostředkování
zaměstnání agenturami práce k některým změnám (např.):
zavedení závazného stanoviska Ministerstva vnitra
zavedení pojištění proti úpadku agentury
zintenzivnění kontrolní činnosti
zřízení Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální
dohody pro problematiku zprostředkování zaměstnání
agenturami práce (2008)
přes některá zpřísnění právní úpravy v této oblasti ze zkušeností
z praxe a zejména kontrolní činnosti vyvstala potřeba zpřesnit a
více regulovat tuto oblast
v současné době je připravována novela právních předpisů v
této oblasti s předpokládanou účinností – 1. 1. 2016
4

The study Flexibility@work 2014
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Dopis ze 7. července 2015
„The Czech republic already today is a middle position
among EU Member States with regard to the strictness of
agency work regulation.“
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požadavek zaměstnavatelů
pracovněprávních vztahů,

(uživatelů)

na

flexibilitu

požadavek zaměstnavatelů (uživatelů) na snížení
administrativních nákladů (personalistika, mzdová a
účetní oblast, archivnictví, ochrana osobních údajů atd.)
přenesení odpovědnosti zaměstnavatelů (uživatelů) za
případné nedodržení ust. zákoníku práce nebo jiných
souvisejících právních předpisů.
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Mezinárodní zakotvení
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Mezinárodní a evropská právní
úprava zprostředkování zaměstnání
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181
o soukromých agenturách práce
Rozlišuje ve svém čl. 1 odst. 1 zprostředkování zaměstnání na 3 služby trhu
práce

9

•

služby pro sblížení nabídek a žádostí o zaměstnání, aniž by se soukromá
agentura práce stala stranou pracovního poměru, který by z nich mohl
vzniknout;

•

služby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici
třetí straně, kterou může být fyzická nebo právnická osoba (která se
bude nazývat “uživatelský podnik“), jež stanoví jejich úkoly a dohlíží
nad jejich provedením;

•

jiné služby vztahující se k hledání zaměstnání, stanovené kompetentním
orgánem po konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi
zaměstnavatelů a pracovníků, jako například poskytování informací, které
nejsou určeny ke sblížení specifických nabídek a žádostí o zaměstnání.

Ve čl. 3 odst. 2 Úmluvy se stanoví, že podmínky , jimiž se řídí činnost
soukromých agentur práce , stanový člen systémem udělování licencí
nebo povolení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto podmínky řízeny nebo
stanoveny příslušnými národními předpisy nebo praxí jinak.
Podle čl. 7 odst. 1 Úmluvy nebudou soukromé agentury práce
pracovníkům účtovat přímo nebo nepřímo, zcela nebo z části, žádné
poplatky nebo náklady.
Čl. 13 odst. 3 Úmluvy budou soukromé agentury práce v časových
úsecích stanovených kompetentním orgánem poskytovat tomuto
orgánu informace , které si vyžádá, s náležitým ohledem na důvěrnou
povahu těchto informací:
• aby umožnily kompetentnímu orgánu získat přehled o struktuře a
činnosti soukromých agentur práce v souladu s národními
podmínkami a praxí;
• pro účely statistiky.

Ratifikace Úmluvy: Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika,
Etiopie, Fidži, Finsko, Gruzie, Maďarsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Litva, Moldávie, Mongolsko,
Maroko, Nizozemsko, Nigérie, Panama, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Španělsko,
10 Surinam, Makedonie, Uruguay, Zambie.
Zdroj: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312326

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/104/ES o agenturním zaměstnávání
Dopadá na zprostředkování zaměstnání formou zaměstnávání fyzických
osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná
právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její
provedení.
Cílem této směrnice je zabezpečit ochranu zaměstnanců agentur práce
a zlepšit kvalitu agenturního zaměstnávání tím, že se zajistí uplatňování
zásady rovného zacházení podle článku 5 na zaměstnance agentur
práce a že se agentury práce uznají za zaměstnavatele, přičemž se
vezme v úvahu potřeba vytvořit vhodný rámec pro využívání
agenturního zaměstnávání s cílem účinně přispět k vytváření
pracovních míst a k rozvoji pružných forem práce.
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Směrnice reguluje zejména pracovní podmínky a podmínky
zaměstnávání dočasně přidělených zaměstnanců, pokud se týká:
- zásady rovného zacházení,
- přístupu k zaměstnání, společným zařízením a odbornému vzdělávání,
- zastoupení zaměstnanců agentur práce
- informování zástupců zaměstnanců

Článek 4 - Přezkum omezení nebo zákazů
Zákazy nebo omezení týkající se agenturního zaměstnávání mohou být
odůvodněny pouze na základě obecného zájmu souvisejícího zejména s
ochranou zaměstnanců agentur práce, s požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité fungování trhu
práce a zamezit možnému zneužívání.
nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky související s registrací,
udělením licence, certifikací, finančními zárukami nebo kontrolou
agentur práce.
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o
používání
směrnice
2008/104/ES
o
agenturním
zaměstnávání ze dne 21. 3. 2014 uvedla: „Například zákaz
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením jakožto
zaměstnance agentur práce nelze odůvodnit ani potřebou
zajistit náležité fungování trhu práce, ani ochranou těchto
osob či požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.“
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Navrhované novelizace oblasti
agenturního zaměstnávání

13

ZÁKONÍK PRÁCE
Omezení obcházení pracovněprávních předpisů zejména
pracovní doby a odměňování

Dojde k ukotvení § 307 b zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce,
kdy agentura práce a uživatel budou povinni zajistit, aby
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce
u uživatele, u něhož
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu
anebo
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě
dočasného přidělení jinou agenturou práce.
14

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI
Zpřehlednění a zjednodušení procesu udělování povolení ke
zprostředkování zaměstnání – opakované povolení již na dobu
neurčitou, sjednocení druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání
Prokázání finanční způsobilosti – zavedení kauce fyzická osoba i
právnická osoba 500 000 Kč
Odpovědný zástupce musí vykonávat svou funkci v pracovním
poměru u agentury práce v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.
Současně je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání,
že odpovědný zástupce nevykonával v posledních 3 letech funkci
odpovědného zástupce u právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke
zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f).
Úprava některých podmínek k odejmutí povolení ke zprostředkování
zaměstnání a správních sankcí.
Zavedení možnosti generálního ředitele Úřadu práce České republiky
ustanovit komisi pro udělování povolení ke zprostředkování (na
tripartitním základě)
15

ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE
Zavedení přestupku resp. správního deliktu v případě že agentura
práce nebo uživatel nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce
Zavedení přestupku resp. správního deliktu pro uživatele v případě,
že nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení obsahovala informace
o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného
zaměstnance uživatele, nebo tyto údaje uvede nepravdivě

ZÁKON O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
Vydání povolení ke zprostředkování
agenturního zaměstnávání Kč 25 000

zaměstnání

pro

formu

Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání pro
formu agenturního zaměstnávání Kč 15 000

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající
ostatních formách zprostředkování zaměstnání Kč 5 000
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Závěr
Děkujeme Vám za pozornost.
Mgr. Petr Seidl
a
JUDr. Jaroslav Stádník
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Poznatky z výzkumu a souhrn
výstupů realizovaných šetření

Ing. Iveta Mlezivová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
mlezivova@vubp-praha.cz
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Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

SOUBOR TERÉNNÍCH ŠETŘENÍ

• Šetření A: on-line dotazník (seznam AP na
stránkách MPSV).
• Šetření B: dotazníkové šetření a řízené
rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč.
• 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.
6. 6. 2016
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Šetření A: on-line dotazník
• 12/2015 – 1/2016 oficiální seznam AP (MPSV),
obesláno 1 612 elektr. adres (nefunkční emaily)
• LimeSurvey (anonymita respondentů);
30 otázek (ano-ne, výběr na škále, číselné
odpovědi, vyjádření podílů v %, volné odpovědi)
• Skupiny otázek: podmínky AZ v ČR, o zaměstnancích kvalifikační, sociálně-demogr., charakter práce,
vlastnosti, mzda, nábor, stravování, benefity, přesčasy,
zpětná vazba, kontrola BOZP a pracovních podmínek
• 277 kompletních, nekompletních a duplicitních záznamů
v databázi; 158 záznamů zpracováno (63 kompletních
= 4 %)
6. 6. 2016

Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

Šetření A: on-line dotazník
• Má podle Vás agenturní zaměstnávání v ČR dobré
podmínky? - 55 % odpovědělo NE, ale 90 % uvažuje
o rozšiřování a rozvoji podnikání v oblasti AZ
proč? – ziskové, AZ pětina evropského průměru,
digitalizace a Průmysl 4.0
• Kontrola inspekce práce – 54 % - ANO
• Zastoupení mezi zaměstn.: 61% : 39% - M : Ž; lidé do
29 let - 37%; nezaměstnaní - 39% (21% dlouhodobě);
starší 55 let před důchodem - 13%; národnost (CZ,
SK, PL, UA, RU, VN, BG, MN)
• Převaha práce fyzické a manuální – průmysl, služby

6. 6. 2016
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Šetření A: on-line dotazník
• Důležité vlastnosti u agent. zaměstnanců
+ spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, bezkonfliktnost,
schopnost snášet fyzickou a psychickou zátěž, tvořivý
přístup • Převažuje nábor prostřednictvím inzerce na internetu a
jiný způsob = osobní kontakt
• rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit
jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele pracovní
sily – 90% se nesetkává nebo zřídka
• Kontrolní činnost, stížnosti – 2/3 nerovné
odměňování, neproplácení přesčasů, překážky v
čerpání dovolené
6. 6. 2016
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Šetření A: on-line dotazník
• Spokojenost agent. zaměstnanců u uživatele a naopak
zjišťuje většina AP, ¼ se nezajímá
• Informovanost o BOZP
 dostupnost cizincům – 60% ANO
 soubor informací o BOZP, aplikovatelný obecně pro
jakoukoli pozici, doplňovaný AP – 71% ANO
 jednotný vzor základního obsahu (a formy) školení o
BOZP – 79% ANO
• Způsob seznámení AZ s právy a povinnostmi
(pracovně právní obl. a BOZP) – uživatelé (63%)
• Zabezpečení dodržování požadavků BOZP – uživatel
• Ohodnocení podmínek AZ x kmenoví – 8,1 (šk. 1–10)
6. 6. 2016
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Šetření A: on-line dotazník
• Legislativní a jiné překážky pro rozvoj AZ v ČR
stabilní právní prostředí; státní dohled nad
dodržováním platných zákonů; překážky =
pseudoagenturní trh práce (stavebnictví!!!);
dodržování srovnatelných podmínek (právních,
mzdových) zam. uživatele a AZ – právní úpravě
dostatečně nevysvětluje; zaměstnávání cizinců
mimo EU, vstupní lékařské prohlídky bez ohledu na
délku trvání práce, časté změny zákonů, ostrakizace
agent. zaměstnávání, zdražování licencí,
administrativa
6. 6. 2016
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Šetření A: on-line dotazník
• Hlavní klady a přínosy AZ z pohledu:

uchazeče – flexibilita trhu práce; větší možnost zaměstnání v dané
lokalitě; zaměstnání pro těžko zaměstnatelné osoby; jednodušší a
rychlejší hledání zaměstnání
agentur práce – flexibilita a přizpůsobivost; přehled o trhu práce;
široký okruh zájemců o práci = možnost vybrat ty nejlepší
pracovníky; ziskový typ podnikání
uživatele – flexibilita; má pracovní sílu, kdy ji potřebuje; nemá s
agent. zaměstnanci žádné starosti; snadné vyrovnání krátkodobého
nedostatku prac. síly; noví pracovníci nastupují rychle a realizace
zakázek uživatele probíhá operativně
• ZÁVĚR
obsahová analýza – flexibilita (trh práce, regulační opatření státu)
valenční analýza – flexibilita hodnocena pozitivně, s vysokou
mírou intenzity
6. 6. 2016
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Šetření B: dotazníkové šetření a řízené
rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč

• Kvalitativní, anonymní, řízené rozhovory (nešlo o
reprezentativní šetření):
20(4) agentur práce
1) Rámcový instruktážní list k provádění kvalitativního šetření (řízené rozhovory)
2) Seznam agentur v Třebíči a Jihlavě dle seznamu z webových stránek MPSV
3) Stručná anotace výzkumného projektu a náhled do problematiky agent. zaměstn.
4) Kvalitativní šetření, konkrétní metodické schéma řízeného rozhovoru, konkrétní
otázky, vzor karty a záznamového listu
5) Pro informaci dotazník z online průzkumu agentur práce
6) Záznamové listy, karty k šetření, metodické schéma a otázky
7) Dopis -pověření k šetření u agentur práce

20 agenturních zaměstnanců

1) Kvalitativní šetření, INTERVIEW s agenturními zaměstnanci - scénář, konkrétní
otázky, vzor karty a záznamového listu
2) Strukturovaný dotazník pro agenturní zaměstnance
3) Záznamové listy, karty k šetření
4) Dopis - pověření k šetření u agenturních zaměstnanců
6. 6. 2016
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Šetření B: dotazníkové šetření a řízené
rozhovory s AZ a AP v regionu Jihlava, Třebíč

• Vybrané statistiky (více MUDr. Hanáková)
pohlaví: 13 mužů, 7 žen
odvětví: zemědělství, zpracovatelský průmysl,
obchod, stavebnictví, hotel a restaurace, domácí
služby a úklid
vzdělání: základní (4), vyučení (5), střední bez
mat. (4), střední s mat (5), vyšší odb. (1), vyšší
mag. (1)
Práce – týdně: 40 – 70 hodin
6. 6. 2016
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Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností
agent. zaměstnání (osoby bývalého SSSR).

• Kvalitativní, anonymní, řízené rozhovory (nešlo o
reprezentativní šetření):
10 agenturních zaměstnanců
1) Kvalitativní šetření, INTERVIEW s agenturními zaměstnanci scénář, přehled otázek
2) Strukturovaný dotazník pro agenturní zaměstnance - АНКЕТА
3) Záznamové listy, karty k šetření
• aspekty agenturního zaměstnávání – АСПЕКТЫ
• karta důležitosti a spokojenosti - КАРТА ВАЖНОСТИ И
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
• bloky otázek (pracovní podmínky a BOZP) - ВОПРОСЫ
6. 6. 2016
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Řízené rozhovory C: 8 – 10 osob se zkušeností
agent. zaměstnání (osoby bývalého SSSR).

• Vybrané statistiky (více PhDr. Lupták, CSc.)

pohlaví: 4 muži, 6 žen
odvětví: zpracovatelský průmysl, domácí služby
a úklid, obchod, stavebnictví, zemědělství,
školství
vzdělání: vyučení (3), střední s mat (2), vyšší
odb. (1), vyšší bakalář. (2), vyšší mag. (2)
Práce – týdně: 40 – 84 hodin
6. 6. 2016
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Dvě případové studie D: zahraniční pracovníci.

• Agenturní zaměstnanec
pan V. s trvalým pobytem v ČR, kde žije 19 let,
absolvent střední hotelové školy v Moskevské
oblasti
• Agentura práce
pan S. s trvalým pobytem v ČR, kde žije více než
20 let, absolvent Přírodovědecké fakulty
Kyjevské státní univerzity
více ve vystoupení PhDr. Luptáka, CSc.
6. 6. 2016
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Expertní dotazníkové šetření E
experti z různých cílových skupin.
SKUPINA
ASOCIACE
SVAZY
ODBORY
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
INSPEKCE PRÁCE
ÚŘADY PRÁCE
OMBUDSMAN
VÝZNAMNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ
ORGANIZACE - SLUŽBY BOZP
AGENTURNÍ ZAMĚSTNANCI
MPSV
VÚPSV
CELKEM
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2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
17

počet
odpovědí

2
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
14

duben
–
květen
2016

Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

Expertní dotazníkové šetření E
experti z různých cílových skupin.
Podněty a otázky k volnému vyjádření
Je agenturní zaměstnávání přínosem pro fungování trhu práce v ČR? Mají
agentury práce nezastupitelnou roli ve snižování úrovně nezaměstnanosti
v ČR?
Jak významný je stav a vývoj právního rámce i jeho aplikace při řešení
problémů agenturního zaměstnávání? Co považujete za největší
problém?

Jak je, podle Vašeho názoru, rozsáhlý a významný problém diskriminace
agenturních zaměstnanců ve společnosti a na pracovištích v ČR v
současné době?
Jaké skutečnosti a které rizikové faktory se významnou měrou podílejí či
napomáhají vzniku a rozvoji nekalých praktik při agenturním
zaměstnávání, respektive činnosti tzv. „pseudoagentur“? Jaké vidíte
možnosti řešení této problematiky?
6. 6. 2016

Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

Expertní dotazníkové šetření E
experti z různých cílových skupin.
Podněty a otázky k volnému vyjádření
Jaká opatření na celospolečenské úrovni a jaká opatření ve sféře
podnikového managementu by se měla přijmout k eliminaci negativních
jevů, k prevenci i k omezení diskriminace?
Jaké poznatky a postupy mohou být zdrojem efektivních východisek pro
řešení problémů?
Jaké jsou Vaše zkušenosti a doporučení (či doplňující vyjádření) k dané
problematice?

6. 6. 2016

Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

Expertní dotazníkové šetření E
experti z různých cílových skupin.
• Přínos AZ pro fungování trhu práce v ČR
flexibilita prac. trhu; operativnost v zajištění zaměstnanců v oborech,
v době výrobních a sezónních špiček, disponování rozsáhlou
nabídkou kvalifikované i nekval. prac. síly, zvyšování zaměstnanosti
(absolventi, lidé na 55 a další skupiny); významný zaměstnavatel
žen
XXXXXXX
prokazatelnost role při zvyšování zaměstnanosti (období krize – růst
počtu agentur); otázka „dočasnosti“ a případné zneužívání AZ
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Poznatky z výzkumu a souhrn výstupů realizovaných šetření

Expertní dotazníkové šetření E
experti z různých cílových skupin.
• Opatření na celospolečenské úrovni
větší využití kompetencí MPSV a ÚP; vymahatelnost prac. práva;
vyšší angažovanost soc. partnerů (zejm. odborů); zpřehlednit
podmínky procesu udělování povolení; posílení kontrolních
pravomocí; větší zodpovědnost managementu firem; více
medializovat dobré i špatné příklady; pracovní povolení pro
pracovníky mimo EU; řešit multidisciplinárně, také v provázanosti na
školství (poptávka – nabídka prac. síly); povolení DPP u
krátkodobého dočasného přidělování; online hlášení na ČSSZ;
zkvalitnění sociálního systému (ochrana před nouzí); sdílení
databází ÚP a AP; účinný boj s nelegálními agenturami
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KVALITATIVNÍ ŠETŘENÍ B
Řízené rozhovory s agenturami a agenturními
zaměstnanci v regionech Třebíč a Jihlava

MUDr. Eva Hanáková
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
ehanakova@volny.cz
6. 6. 2016

OBSAH
• Agenturní zaměstnávání
• Rámcová informace o regionech (kraj
Vysočina, region Třebíč a Jihlava)
• Základní informace o kvalitativním
šetření B (anonymní; řízené rozhovory)
agentur a agenturních zaměstnanců
• Průběh a hlavní poznatky
• Shrnutí
6. 6. 2016

KRAJ VYSOČINA
• 0,5 mil. obyvatel; 237 tis.
zaměstnaných;
• nezaměstnanost 6 %; 21-24
tis. uchazečů o zaměstnání;
3,5 tis. volných pracovních
míst (6 uchazečů/volné
místo); průměrná mzda
v kraji 23,5 tis. Kč.
• cca 100 tis. ekonomických
subjektů (90 tis. fyzických
osob, 9 tis. obchodních
společností, 500 družstev).
6. 6. 2016

Kvalitativní šetření B (anonymní; řízené
rozhovory) AP a AZ, Třebíč a Jihlava
Šetření bylo provedeno
v průběhu dubna 2016 u 4 AP
– 2 Třebíči a 2 Jihlavě (ostatní
AP odmítly!)
Cíl - získání informací a údajů o
skutečném stavu AZ, o kvalitě
pracovního života a zejména
hlavních problémech v oblasti
zajištění pracovních podmínek
a BOZP.
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ŠETŘENÍ - Agentury
• Agentura 1 – ÚP nespolupracoval. Ze strany uživatelů
žádné zpětné vazby. Umístění zaměstnanců – aktivity
přebírá a jediným dodavatelem zaměstnanců se stává
ÚP.
• Agentura 2 – Nutná jasná politika trhu práce ve vztahu
k AP. Trh práce je v malých regionech nasycený.
• Agentura 3 – AP působí zejména v oblasti dočasného
zaměstnávání – ztrácí se zájem o zprostředkování práce
ze strany lidí i uživatelů. Výhody – evidence na ÚP.
• Agentura 4 – AP není vždy schopna zabezpečit, aby
pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného
zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly
podmínky srovnatelného zaměstnance.
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ŠETŘENÍ – agenturní zaměstnanci

20 agenturních zaměstnanců; 13 M + 7 Ž;
• Věkové složení: - 3 (20-29 let)
- 8 (30-39 let)
- 8 (40-49 let)
- 1 (50-59 let)
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Shrnutí – agenturní zaměstnanci
•
•
•
•
•
•
•
•

BOZP jako takové je natolik nezajímá.
Důležitý je pro ně výdělek.
Důležitá je pro ně jistota zaměstnání.
Nepotřebují uznání kolegů a nadřízených.
Nepotřebují budovat vztahy v kolektivu.
Prioritou je pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pracují v riziku, často mikroklima a hluk.
Často chodí do práce i v době nemoci.
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Shrnutí – agenturní zaměstnanci
• Diskriminaci platovou a v pracovních
podmínkách nepociťují – když tak jsou na tom
stejně špatně i kmenoví zaměstnanci.
• Vyžadují hygienické zázemí a možnost se najíst
v denní místnosti.
• Školení BOZP – proškolila je agentura nebo
uživatel.
• Školení BOZP hodnotí vesměs jako nezajímavé,
nic moc jim nepřineslo. Málo poutavé, chybí
příklady z praxe. Uvítali by promítání filmů
s tématikou pracovních rizik.
6. 6. 2016

Náměty z praxe k diskuzi
• Zavedení evidence pracovní doby také u dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr;
• Rozšíření povinnosti odejmutí povolení agentuře práce
za porušení pracovněprávních vztahů (např. nevyplacení
mzdy);
• Zřízení instituce typu profesní komory agentur zajišťující
dohled nad profesionální a etickou úrovní agentur a
spolupracující při udělování povolení k činnosti Agentury
práce a výše uvedeného oprávnění k použití agenturních
zaměstnanců pro uživatele; zvážit povinné členství;
• Upřesnit pojem „pracovní a mzdové podmínky“
srovnatelného zaměstnance při agenturním
zaměstnávání……………………………………………..
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Ukrajinští pracovní migranti na
českém trhu práce v segmentu
agenturního zaměstnávání
PhDr. Milan LUPTÁK, CSc.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Luptak@vubp-praha.cz
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OBSAH
• Ukrajinští pracovní migranti na trhu práce
v ČR
• Dopady globální ekonomické krize na
ukrajinskou pracovní migraci do ČR
• Aprobace koncepcí využití lidského
kapitálu a struktury každodennosti v rámci
dotazníkového šetření s agenturními
zaměstnanci (rámcové výsledky
a poznatky z šetření)
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Ukrajinští pracovní migranti
na trhu práce v ČR

Základní vývojové tendence a statistika
Etapy vývoje ukrajinské pracovní migrace
do ČR po roce 1992,
Úskalí migrační statistiky,
Ukrajina jako zdrojová země z hlediska
procesu mezinárodní pracovní migrace
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Dopady globální ekonomické krize na
ukrajinskou pracovní migraci do ČR

Nařízení vlády ČR č. 64/2009 ze dne
5. března 2009,
Dočasné pozastavení vydávání a
přijímání žádostí o vízum k pobytu nad
90 dní za vybranými účely pro občany
Ukrajiny,
Strategie chování ukrajinských migrantu
v době krize
6. 6. 2016

Aprobace koncepcí využití lidského
kapitálu a struktury každodennosti

Obsahová charakteristika koncepcí
lidského kapitálu a struktury
každodennosti,
Průběžné vyhodnocení výsledků
dotazníkového šetření
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Agenturní zaměstnávání z pohledu
advokátní praxe
JUDr. David Šmíd, Ph.D.
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Pohled ekonoma
• Pronájem lidských zdrojů za úplatu
• Úspora nákladů uživatelem
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Pohled právníka
• Právní institut v němž se setkává
soukromé a veřejné právo
• Smlouvy v agenturním zaměstnávání
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Pohled právníka
• Odpovědnost agenturního zaměstnance
• Legislativa z pohledu de lege ferenda
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