
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. 
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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.“ 

 

 



 
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. 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. 

2. 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). 

3. Tato pracovní skupina lidí hledá agentury přes doporučení známých, kteří 
mají již zkušenosti a doporučují konkrétní agentury jako seriózní 
a bezpečné. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 


