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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