
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. 

 

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

