
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá formami zaměstnávání z pohledu výrobního podniku. První část se 

zabývá srovnáním dle působnosti zákonů v  ČR a způsobů pracovněprávních vztahů mezi 

zúčastněnými stranami. Druhá část popisuje strany vstupující do procesu zaměstnávání a 

jejich vzájemné vztahy. Je rozebraná situace forem zaměstnávání pomoci ankety u 

zaměstnanců různých výrobních podniků. Ve čtvrté části jsou vyšetřeny důvody rozdílu mezd 

podle formy zaměstnávání.  A nakonec v páté je srovnána výhodnost jednotlivých forem 

zaměstnávání z pohledu výrobního podniku. 

Klíčová slova: formy zaměstnávání, výrobní podnik, mzdové náklady, agenturní 

zaměstnávání   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on a production company point of view on specific forms of 

employment. The first part concentrates on a comparison of a sphere of authority of the laws 

in the Czech Republic and comparison of the different ways of labour-law relations among 

the counterparties. The second part describes the counterparties involved in the process of 

employment and their relationship. In the third part are analyzed the specific forms of 

employment by interviewing the employees of different production companies. The fourth 

part investigates the reasons of salaries divergences linked to the employment forms. And 

finally, in the fifth part are compared the advantages of the specific forms of employment 

from the production company point of view. 

Keywords: employment forms, production company, wage costs, agency employment 
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ÚVOD 

Dvěma hlavními aktéry vyskytujícími se v procesu zaměstnávaní ve výrobě jsou 

zaměstnanec a výrobní podnik a to nejen jako zaměstnavatel. Vzájemné relace mají charakter 

oboustranné závislosti. Jeden bez druhého nemůže existovat, výrobní podnik zajišťuje, vyrábí 

hmotné i nehmotné statky a zaměstnanec ve formě zákazníka je spotřebovává. Jde vlastně o 

symbiotický vztah. Podstatná část společnosti je dnes zaměstnána. Obě strany se sdružují do 

svých zájmových skupin, aby dosáhly lepších podmínek a pozice vůči opačné skupině. 

Soupeří mezi sebou a jejich boj se přenáší i na kolbiště politiky a do schvalovaných zákonů a 

vyhlášek.  

Mezi cíle výrobního podniku patří generování zisku majiteli, dále pak přežití a 

zajištění si konkurenčních výhod vůči ostatním výrobcům na trhu, které zakládají 

v současnosti i budoucnu lepší postavení podniku na trhu. Cílem zaměstnance je pak 

dosáhnout při odpovídajícím pracovním zařazení vzhledem k dosažené kvalifikaci, svým 

schopnostem a dovednostem, maximální odměny a ohodnocení za vykonanou práci. Dalším 

častým cílem je pak dosažení pracovního poměru na dobu neurčitou, potřebným k uspokojení 

sociálních a psychických potřeb zaměstnance.  

Jinými slovy lze říct, že cíle, ve kterých se prolínají společné zájmy, jsou pak u 

výrobce zachování a posílení výroby s co největším ziskem a ze strany zaměstnance zase 

dosažení dobře ohodnocené, uspokojující a stálé práce. Na těchto základech pak staví oba 

subjekty vzájemnou spolupráci. 

Cílem mé práce je porovnat a navzájem analyzovat nejčastější formy zaměstnávání ve 

výrobních podnicích. V první části se zabývám srovnáním dle působnosti zákonů v  ČR a 

způsobů pracovněprávních vztahů mezi zúčastněnými stranami. Druhá část popisuje strany 

vstupující do procesu zaměstnávání a jejich vzájemné vztahy. Je jasné, že studované téma je 

velice rozsáhlé, proto se věnuju většinou zaměstnavateli a zaměstnanci, problému 

samozaměstnávání se věnuji jen okrajově. Ve třetí části provádím rozbor specifik a forem 

zaměstnávání pomoci ankety u zaměstnanců různých výrobních podniků a šetření první části 

ankety zaměřené na motivaci a sociální cítění. Ve čtvrté části šetřím důvody rozdílů mezd 

podle forem zaměstnávání z druhé části ankety. V pátém shrnuji předešlé výsledky bádání, 

vybírám nejvýhodnější formy zaměstnávání z pohledu výrobního podniku a poukazuji na 

doprovázející problémy a možné způsoby řešení. V závěrečné části rekapituluji zjištěná fakta 

v návaznosti na pohled do budoucna. 
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1 FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

1.1 Dle výkladů zákonů 
 

1.1.1 Práce vycházející z obchodního zákoníku a občanského zákoníku 

  Vyskytují se dvě varianty z hlediska pohledu na osoby vykonávající pracovní činnost. V 

první vykonavatel používá ke splnění požadavků zadavatele své zaměstnance. Ve druhé 

vykonává práci osobně respektive více osob vystupujících pod hlavičkou OSVČ, sdružení, 

nebo obchodní společnosti. Tento způsob je často nazýván švarc systém, nebo nelegální 

z důvodů podmínek, za jakých je tato práce někdy vykonávána. Jestliže tyto podmínky nesou 

čtyři charakteristické prvky závislé činnosti,  jež konkretizují v § 2 ZP a pokyn ministerstva 

financí: 

- práce je vykonávána ve vztahu nadřízeného a podřízeného, 

- práce je prováděna jménem zaměstnavatele, 

- podle pokynů zaměstnavatele, 

- výkon pracovní činnosti provádí zaměstnanec osobně, 

lze pak konstatovat, že jde o nelegální práci, jež má charakter závislé práce.[14] Bohužel 

z druhé strany je v ZZ stanoven pojem nelegální práce jako výkon závislé práce fyzickou 

osobou mimo pracovněprávní vztah. Vzniká tedy v posuzování bílé místo ohledně 

organizovaného seskupení osob v sdruženích a obchodní společnosti, jež mají statut právnické 

osoby.  U OSVČ je riziko postihu mnohem větší. Záleží však, nakolik se přibližuje definici  

závislé práce v obsahu smluv uzavřených mezi subjekty a reálně vykonávaných činností 

OSVČ.  

Naopak charakteristické znaky pro nezávislou činnost jsou především samostatnost 

v rozhodování a s tím související vysoký stupeň odpovědnosti dodavatele 

pracovních výkonů. Dodavatel dílčí činnosti provádí sám, vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost.  

Hranice interpretace je velmi tenká a zajisté by si zasloužila rozbor a hlubší posouzení 

z právního hlediska, což však není cílem mé práce.  

1.1.2 Práce vycházející  ze zákoníku práce  

§ 2 ZP určuje, jakým způsobem má být vykonávána. Kde protiplněním za odvedenou 

práci zaměstnance ve výrobním sektoru je odměna nebo mzda. Výkon pracovní činnosti je 
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prováděn v pracovní době a na stanoveném pracovišti.  Práce je prováděna na náklady a 

odpovědnost zaměstnavatele. 

 

1.2 Dle způsobu vztahů mezi zúčastněnými stranami 

1.2.1 Přímá forma, kdy pracovněprávní vztah zahrnuje dva subjekty 

Pracovní poměr a jeho vznik, trvání a konec 

Je založen na pracovní smlouvě nebo jmenování. Uzavření pracovního poměru 

předchází proces získávání zájemců a výběr vhodného kandidáta na pracovní pozici. 

V první řadě je třeba uvažovat o vnitřních zdrojích uchazečů, ačkoli některé 

organizace s důsledně uplatňovanou politiku stejné příležitosti trvají na tom aby uchazeči 

z vnitřních zdrojů ucházející se o volné místo měli stejné výchozí podmínky jako uchazeči 

z vnějších zdrojů. [Armstrong M. Řízení lidských zdrojů, 2007, str.348].  Zaměstnavateli již 

při výběru ukládají povinnost vůči svým zaměstnancům a zaměstnancům agentury práce 

s časově omezeným pracovním vztahem nabídnout jim dostupná volná místa. Zákoník práce 

však neuvádí nutnost dohodnout se s nimi na obsazení tohoto pracovního místa. Po provedení 

výběru je budoucí zaměstnanec povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce podle rozsahu 

kategorizace rizik pro obsazované pracovní místo. Prohlídku zajišťuje smluvní lékař 

zaměstnavatele. Výjimečně v případě zařazení do první kategorie rizik umožňuje zákon o 

specifických zdravotních službách provést prohlídku u praktického lékaře. V současnosti 

existují dva způsoby založení pracovního poměru. Drtivý počet pracovních poměrů je uzavřen 

pracovní smlouvou. Sporadicky u vedoucích se vyskytuje způsob jmenováním na dobu 

určitou pozic dle zvláštního předpisu. Pracovní smlouva se zhotovuje písemně pro obě strany 

a obsahuje povinně jenom datum nástupu do zaměstnání, pracovní zařazení a místo nebo 

místa vykonávání práce. Ostatní podmínky jsou uvedeny například v dodatku ke smlouvě, 

pracovním řádu, mzdovém výměru, kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu. Tento způsob 

byrokracie neznamená, že nový zaměstnanec může být seznámen dodatečně s podmínkami, za 

nichž je zaměstnán. V případě pochybnosti o výhodnosti vztahu pro kteroukoliv ze stran lze 

před uzavřením smlouvy sjednat písemně zkušební dobu. Zkušební doba nemůže být delší než 

polovina délky uzavírané pracovní smlouvy nebo 3 měsíce po sobě jdoucí od uzavření 

pracovní smlouvy. Od 1. ledna 2012 byla u vedoucích pracovníků tato doba zvýšena na půl 

roku. [7] 



6 

 

Z hlediska doby trvání zaměstnání a při neuvedení délky trvání v pracovní smlouvě 

nebo dohodě o změně smlouvy, se má za to, že je uzavřená na dobu neurčitou. Jinak stanovení 

určité doby trvání pracovního poměru musí být uvedeno v pracovní smlouvě. Tato doba 

nesmí překročit 3 roky a může být dvakrát opakována nebo prodloužena. Takže suma celkové 

doby, kdy zaměstnanec pracuje na dobu určitou, nesmí přesáhnout 9 let. Rozhodné období, 

odkdy se nepřihlíží na předchozí pracovní poměr na dobu určitou s tímtéž zaměstnavatelem a 

zaměstnancem je stanoven na 3 roky.[7] 

Změny pracovního poměru v průběhu trvání pracovní smlouvy umožňují 

přizpůsobovat pracovní poměr měnícím se podmínkám v čase využívajíce převedení na jinou 

práci a přeložení. Patří k nim také dočasné přidělení, jež je popsáno v kapitole zaměstnávání 

nepřímou formou. 

Ukončení pracovního poměru zákoník práce rozděluje na čtyři základní způsoby. 

- Písemnou dohodou kdy obě strany mají zájem na ukončení smlouvy k určitému dni. 

- Výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. S výjimkou převodu činnosti mezi dvěma 

zaměstnavateli. 

- Zrušením ve zkušební době kteroukoli ze stran bez udání důvodů a s platností k datu 

doručení zrušení druhé straně. 

- Okamžité zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel uplatnit, pokud 

zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší pracovněprávní předpisy, nebo je 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně na víc jak 1 rok nebo 

nepodmíněně víc jak 6 měsíců. 

- Okamžité zrušení pracovního poměru může podat zaměstnanec v případě ztráty 

zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání a zaměstnavatel není schopný do 15 dnů 

zajistit pracovní zařazení odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance. Druhým 

případem je neuhrazení pohledávek za odvedenou práci do 15 dnů po splatnosti. [7] 

 

 

Dohody 

Jde o písemnou formu dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na něž se vztahují 

specifická pravidla v rámci zákoníku práce. U takto sjednaných prací nemusí zaměstnavatel 

dodržovat platné předpisy ZP týkající se: 
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- rozvrhu pracovní doby a doby odpočinku s výjimkou, že délka souvislé práce nesmí 

překročit 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, 

- překážky v práci na straně zaměstnance, 

- odstupného, 

- dovolené, 

- odměňování, s výjimkou dodržení výše minimální mzdy, 

- ukončení pracovního poměru, 

- úhrady cestovních náhrad, 

- dočasného přidělení, 

- převedení na jinou práci a přeložení. 

Od 1.1.2012 pokud výše odměny pracovníka přesáhne 10.000 Kč- měsíčně a práci 

vykonával na území ČR, vzniká mu účast na nemocenském, důchodovém a zdravotním 

pojištění za daný měsíc, ve kterém jeho příjem přesáhl stanovenou hodnotu. Tím vzniká 

obrovská administrativní zátěž a zároveň dohoda začíná nabývat charakteristik shodných 

s pracovním poměrem včetně povinnosti odvodu pojištění za zaměstnavatele a nároku 

zaměstnance na dávky nemocenského pojištění.  

Od 1.4.2012 byly zdravotní prohlídky povinné. K 3.4.2013 vešel v platnost nový 

předpis určující : Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3 se neprovádějí. To neplatí v 

případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a 

doba, na kterou je práce opakovaně sjednávána, je delší než lhůta pro provedení periodické 

prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje. [9,§11, odst.5]  Body 2 a 3 

uvádějí kategorizaci rizik a riziko ohrožení zdraví. 

Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat sjednané pracovní činnosti, dobu, na 

kterou se uzavírá, a rozsah pracovní doby, jenž nemůže překročit ročně 300 hodin u jednoho 

zaměstnavatele. Rovněž je limitující podle § 76 odst. 2 ZP překročení rozsahu vykonávaných 

prací na polovinu týdenní pracovní doby stanovené ZP. Posuzování dodržování přípustného 

rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se provádí za celou dobu průběhu dohody, 

nejvýše však za dobu 52 týdnů. Zrušení dohody před ukončením její platnosti může být 

provedeno oboustrannou dohodou k sjednanému dni, nebo výpovědí jedním z účastníků s 15 

denní výpovědní lhůtou ode dne doručení druhé straně.  
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Dohoda o provedení práce na rozdíl od dohody o pracovní činnosti nijak nereguluje 

týdenní pracovní dobu. Platí limit odpracovaných 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele 

a určení doby trvání dohody. [7] 

1.2.2 Nepřímá forma  

Jde o trojúhelníkový vztah vyskytující se v našem pracovněprávním uspořádání jen 

v případě dočasného přidělení podle§ 43a a agenturního zaměstnávání. 

Dočasném přidělení  

Uskutečňuje se po písemné dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem a to jedině, když 

zaměstnanec nemá pracovní a odměňovací podmínky horší u jiného zaměstnavatele jak u 

srovnatelné práce u svého zaměstnavatele. Dohoda o dočasném přidělení musí obsahovat: 

- název jiného zaměstnavatele, u právnických osob, jména a příjmení u fyzických osob 

- pracovní zařazení a místo výkonu práce 

- délka trvání dočasného přidělení 

Zaměstnanec je odměňován zaměstnavatelem, který uplatňuje náklady bez zisku u jiného 

zaměstnavatele. Jiný zaměstnavatel přebírá odpovědnost za organizování, řízení, kontrolu, 

vytváří podmínky k výkonu práce a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví přidělenému 

zaměstnanci. [7] 

 

Agenturní zaměstnávání 

Vztahy mezi agenturou práce a uživatelem 

Vztahy mezi oběma stranami řídí zákoník práce v §308 určuje způsob a podmínky za 

jakých bude agentura uživateli pronajímat zaměstnance respektive dodávat jeho pracovní 

výkon. Paragraf 308 odst. 1 ZP ukládá oběma stranám uzavřít dohodu o dočasném přidělení 

zaměstnance (zaměstnanců) agentury práce(dále též „dohoda o dočasném přidělení“) 

v písemné formě s následujícími náležitostmi : 

- informace o přiděleném zaměstnanci nebo zaměstnancích jako jméno, příjmení, rodné 

příjmení, státní občanství, místo a datum narození, bydliště, 

- druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků 

na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,  
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- určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u 

uživatele,  

- místo výkonu práce,  

- den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance nebo zaměstnanců k výkonu práce u 

uživatele,  

- informace o odborné způsobilosti, povaze práce a mzdových nebo platových 

podmínkách zaměstnance uživatele (tzv. srovnatelný zaměstnanec), který vykonává 

nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím 

ke kvalifikaci a délce odborné praxe, 

- podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem 

ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat 

podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou 

bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele, 

- číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke 

zprostředkování zaměstnání.  

Vedle uzavření stanovené dohody o dočasném přidělení smluvní strany mezi sebou často 

uzavírají další dohody, jež se řídí obchodním a občanským zákoníkem. Jde o rámcové 

dohody, v nichž se upravují vzájemné obchodně právní podmínky, za jakých probíhají a 

budou probíhat základní pravidla při zpracování realizačních smluv. Samotné dohody mají 

jiný obsah než všeobecné obchodní podmínky. Účastníci si v nich sjednávají pravidla 

spolupráce mezi sebou. Většinou se do nich zahrnují opatření jako: 

- Dojednání o smluvní pokutě při nedodání sjednaných pracovníků uživateli a stupně 

toleranční meze pro určení výše pokuty.  

- Dojednání výše provize agentury a její změny spojené s množstvím využívaných 

zaměstnanců agentury.   

- Dohoda o odpovědnosti za náhradu případných škod ve vzájemném vztahu uživatel a 

pracovník agentury.  

- Dohodu o podmínkách přestupu zaměstnance agentury do stavu zaměstnanců 

uživatele před ukončením sjednané doby délky zaměstnání. [6] 

Vztahy mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem 

Vztahy mezi subjekty zakládají nejméně dva dokumenty: smlouva zakládající 

pracovní vztah podle § 66 Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení 
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zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu ZZ a písemný pokyn 

dle § 309 ZP. Pracovní vztah tímto způsobem nám dovoluje § 66 uzavřít jako pracovní 

smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Zároveň neumožňuje zaměstnat osobu se 

zdravotním postižením, dále osobu, jíž byla vydána zelená nebo modrá karta, a osobu, které 

bylo vydáno povolení k zaměstnání.  Do smluv a dohod je třeba kromě normálních záležitostí 

určených legislativou implementovat skutečnost, že agentura zajišťuje zaměstnanci dočasný 

výkon práce u uživatele a zaměstnanec ji vykonává podle pokynů uživatele tak, jak je to 

uvedeno v dohodě o dočasném přidělení. Písemný pokyn prakticky seznamuje zaměstnance s 

dalšími údaji (název a sídlo uživatele, místo výkonu práce, doba trvání dočasného přidělení, 

podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby 

dočasného přidělení, informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance uživatele),  které jsou obsaženy v dohodě o dočasném přidělení. Zároveň určuje 

zaměstnance uživatele pověřeného přidělovat a kontrolovat práci agenturního zaměstnance, 

jehož vybral uživatel. Pro zaměstnance agentury platí stejné podmínky ukončení pracovního 

poměru kromě omezení pramenícího z §309 ZP zamezujícího dočasně přidělit ke stejnému 

uživateli pracovníka na dobu delší 12 měsíců. Výjimkou jsou případy, kdy o pokračování 

dočasného přidělení požádá sám zaměstnanec agentury anebo je-li činnost vykonávaná jako 

náhrada za zaměstnance uživatele na mateřské či rodičovské dovolené. [6]  

Vztahy mezi uživatelem a zaměstnancem 

Vztahy mezi touto dvojicí jsou většinou bezesmluvní s výjimkou uzavření dohody o 

odpovědnosti, která nesmí být méně výhodná, než je tomu podle § 252 až 256 ZZ.  Rozsah 

bezesmluvních vztahů určuje § 309 odst.1 ZP, ukládá úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho 

práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
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2 HLAVNÍ STRANY VSTUPUJÍCÍ DO PROCESU ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

V PODNIKU 

2.1 Zaměstnanec  

Zaměstnanec se zúčastňuje procesu zaměstnávání hlavně za účelem dosažení příjmu, 

kterým zajišťuje své potřeby. Dalšími důvody bývají  seberealizace  přes vykonávanou práce  

a potřeba komunikace a tvoření sociálních skupin, jelikož člověk je tvor společenský. 

Dosažení spokojenosti s  prací je spojeno se sblížením představ o parametrech vykonávané 

práce s reálnými podmínkami, které panují u zaměstnavatele. Z pohledu zákonů je 

zaměstnanec definován jako „ Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v 

pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony 

nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále 

stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí 

sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí 

povinnou školní docházku.“. [§ 6 ZP] Z této definice jasně vyplývá, že po dosažení věku 15 

let a ukončení povinné školní docházky nabývá dotyčná osoba způsobilosti 

v pracovněprávních vztazích.  Způsobilosti nemůže být zbavena nebo omezena a zaniká až 

smrtí osoby. Způsobilost osoby k právním úkonům nabývání práv i povinností 

v pracovněprávních vztazích, může být omezena pouze rozhodnutím soudu. V tomto případě 

právní úkony provádí jeho zákonný zástupce a samotnou pracovní činnost může dotyčná 

osoba vykonávat osobně.  Zaměstnavatel se zaměstnancem s omezením vykonání svých 

právních úkonů nebo  jejich úplným odnětím nemůže uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti 

a dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, byť by je podepsal zákonný zástupce. Dále 

je zde omezení do dovršení věku 18 let zaměstnance. Ten je řazen do kategorie mladistvý. 

Obecně jsou práva stanovena v článku č.29 listiny základních práv a svobod. Pracovní 

podmínky mladistvých určuje část desátá hlava IV díl 5 ZP, která stanovuje zaměstnavateli,  

že nemůže přistupovat k mladistvým stejně jako k ostatním zaměstnancům. Při zaměstnání 

mladistvých vzniká zaměstnavateli povinnost k vytváření příznivých podmínek pro 

všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých a smějí je zaměstnávat pouze 

pracemi, které je mladistvý intelektuálně i fyzicky schopen zvládnout. Z tohoto důvodu není 

možné mladistvé přidělovat na práci ohrožující zdraví nebo bezpečnost práce jeho samotného 

nebo by mohl svou činností ohrozit spolupracovníky. Seznam zakázaných prací a pracovišť 

stanoví, Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a 
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Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vyhláškou, která může být rozšířena i na 

zaměstnance do stáří dvaceti jedna let.  Zaměstnavatel rovněž nesmí mladistvým přidělovat 

nebo přikazovat práce přesčas a práce v noci.  Výjimečně mladiství starší 16 let mohou konat 

práci v noci nepřesahující 1 hodinu a navazující na jejich normální rozvrh směn. Zároveň nad 

osobu mladistvou musí vykonávat dohled osoba starší 18 let. Doba délky směny 

v jednotlivých dnech nesmí překročit 8 hodin. Provádění zdravotních prohlídek je stanoveno 

na minimálně jedenkrát ročně. Zaměstnavatel s mladistvým nemůže uzavřít dohodu o hmotné 

odpovědnosti, za které se podle § 252 ZP považují hotovost, ceniny, zboží a materiál 

oběžného charakteru. Za těchto podmínek se stává zaměstnávání mladistvých pro většinu 

zaměstnavatelů ve výrobních závodech noční můrou. Nejen že jsou na ně kladeny zvětšené 

požadavky na bezpečnost práce a prostředí při práci, což často zvyšuje náklady na výrobu, tak 

výkon a kvalita odvedené práce často velmi kolísají, způsobují narušení výrobního 

harmonogramu. Přesto mladiství a zaměstnanci do 26let soustavně se připravující na 

zaměstnání představují největší skupinu pracovníků pracujících na dohody. Důvody jsou 

nízká cena, rychlá dostupnost na trhu práce a obsazovaná pracovní místa s požadavky na 

pracovníky s nízkou kvalifikací. Zákoník práce zvláštní formou upravuje vztahy zdravotně 

postižených zaměstnanců a zaměstnavatele, jež popisuje v kapitole zaměstnavatel. Další 

skupinou specifických zaměstnanců jsou těhotné ženy, matky a lidé pečující o dítě a jinou 

osobu. Vzhledem k jejich omezenému uplatnění ve výrobních procesech je nebudu dál 

rozebírat. [7] 

Vedoucí zaměstnanci tvoří přechodový stupeň mezi organizací zaměstnavatele a 

běžnými zaměstnanci. Jejich úloha spočívá v řízení výrobních procesů takovým způsobem, 

aby byla zabezpečena výroba po technologické a organizační stránce. Dále generován zisk a 

zlepšovala se konkurenceschopnost podniku.  Důležitá je schopnost vycítění probíhajících 

trendů na trhu a pohotové reakce na ně jako i na jednotlivé požadavky zákazníků. Ve vztazích 

s jinými pracovníky je žádoucí plná koordinace v rámci vykonávaných činností a plnění 

dohodnutých cílů. Podřízeným pracovníkům by měli jasně vytyčovat a kontrolovat provedení 

pracovních cílů. Měli by mít přehled o vztazích mezi zaměstnanci na pracovištích a 

předcházet konfliktům. Monitorovat jejich výkony a motivovat je k lepším pracovním 

výsledkům a zároveň sledovat nadějné zaměstnance pomáhat. Dále zajišťovat bezpečnost, 

stanovování výrobní postupy a kontrolovat jejich dodržování. Výše pohyblivých složek mzdy 

vůči pevným je u vedoucích pracovníků oproti normálním pracovníkům rapidně zvětšena. 

Cílem je motivování za plnění hospodářského plánu,  udržení jakosti a kvality, zvýšení 
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výtěžnosti,  předcházení úrazům a podobně. Často potkávaným jevem v ohodnocování 

vedoucích zaměstnanců je manažerská smlouva. Je to dodatek ke smlouvě, který určuje 

odlišnosti v podobě benefitních odměn a výhod nad rámec systému odměňování. 

Základní povinnosti zaměstnanců  ve vztahu k zaměstnavateli jsou: 

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v 

souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,  

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a 

včas pracovní úkoly. [§301, ZP] 

Dalších povinností zaměstnance je celá řada, uvedu tedy ty jež se mi jeví jako nejdůležitější 

ve vztahu k zaměstnavateli.  

- Dodržovat pracovní postupy, pracovní řád a BOZP. Neohrožovat svou činností okolí, 

zabraňovat způsobení škod a vzniku nebezpečí. Účastnit se školení BOZP a 

odborných školení majících za cíl obnovení nebo získání předpokladů potřebných 

k výkonu své práce.  

- Absolvovat předepsané zdravotní prohlídky, vyšetření a očkování stanovené 

zvláštními předpisy.  

- Neužívat alkohol a návykové látky během pracovní doby ani v době před nástupem do 

práce v takové míře aby při nástupu byli pod jejich vlivem.  

- Onemocní-li zaměstnanec a je uznán ošetřujícím lékařem pracovně neschopným je 

povinen dodržovat režim dočasně neschopného a umožnit kontrolu OSSZ nebo 

v období prvních 21 dnů zaměstnavateli. 

 

2.2 Zaměstnavatel 

Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, 

která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Jeho vztah k zaměstnancům by 

neměl být jenom na úrovni odměňování a trestání. Měl by být korektní v tom smyslu, že 

informace, které si sdělují, jsou pravdivé a zároveň podle nich jednají. Jejich vzájemné vztahy 

nemají odporovat dobrým mravům a mají se snažit mít oboustranně dobré vztahy, jež 

podporují psychologickou smlouvu. 

Mezi základní povinnost a vztahy k zaměstnancům patří vydat vnitřní předpis, jímž 

stanovuje mzdová práva, pracovní dobu a ostatní podmínky, za nichž zaměstnanci pracují. 
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V případě vstupu odborů a uzavření kolektivní smlouvy, přebírá kolektivní smlouva většinou 

funkci vnitřního předpisu. Zaměstnavatel rovněž vyplácí dávky nemocenského pojištění po 

dobu 21 dnů při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.[7] 

Jedna s odvodových povinností je placení zdravotního pojištění. Odvádí se pojistné ve 

výši 13,5% z vyměřovacích základů zaměstnanců přihlášených k zdravotní pojišťovně, z toho 

4,5%z hrubé mzdy zaměstnance a měsíční podávání přehledů o odváděném pojištění. Dále 

pak je zaměstnavatel povinen oznamovat pojišťovně změny stavu svých zaměstnanců u 

pojišťovny jako vznik a ukončení zaměstnání, změnu pojišťovny zaměstnance a vznik nebo 

zánik povinnosti státu hradit pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel také musí zasílat kopie 

o záznamu pracovních úrazů za uplynulý měsíc najednou.[11] 

Vztahy zaměstnavatele k OSSZ 

OSSZ rozděluje zaměstnavatele na malé, kteří zaměstnávají do 25 zaměstnanců, a 

velké od počtu 26 nahoru. Organizace mají určité povinnosti. Malé organizace mají volbu 

zvýšit si velikost odváděného pojistného z úhrnu vyměřovacích základů na nemocenském 

pojištění o 1% a pak si mohou odečíst od odváděného pojistného 50% nákladů na vyplacení  

náhrady mzdy  z titulu dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Normální výše 

odváděných pojištění na nemocenskou, důchodovou a sociální politiku zaměstnanosti od 

zaměstnavatele pak činí 25% a sražené pojistné od zaměstnanců 6,5% vyměřovacích základů. 

Pro zaměstnance mající své důchodové pojištění v jiném státě se sráží pojistné 3,5% z jeho 

vyměřovacího základu. Vedle zasílání přehledů, oznámení o nástupu a ukončení zaměstnání  

musí také provádět součinnost při kontrolách.  K dalším povinnostem patří vedení evidence 

svých zaměstnanců archivace požadovaných informací. Vyplňuje evidenční listy 

důchodového pojištění, předává je zaměstnancům k podpisu a pak předkládá OSSZ. 

S platností od 1. 1. 2013 vyšla novinka ukládající v případě nemoci zaměstnance delší jak 21 

dnů, kdy přebírá vůči němu závazek plnění nemocenského pojištění OSSZ, zasílat podklady o 

nařízených srážkách ze mzdy zaměstnance, částku dosud odvedenou a pořadí pohledávek. 

Velké organizace podle § 81 ZZ jsou povinny zaměstnávat 4% z celkového počtu 

svých zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, nebo realizovat náhradním plněním  

formou nákupů výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více jak 50% počtem zdravotně 

postižených pracovníků. Další variantou je odvod do státního rozpočtu nebo kombinace všech 

tří způsobů. [15] 
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2.3 Uživatel 

Jde o jednu ze tří stran účastnících se agenturního zaměstnání, na jehož popud, 

požadavek vzniká celý proces trojstranného vztahu. V platné legislativě je pojem uživatel 

uveden v § 14 odst.1 písm. b) ZP, jenž definuje uživatele je právnickou nebo fyzickou osobu, 

která za úhradu agentuře využívá pro své potřeby pracovní výkon dočasně přidělených 

zaměstnanců agentury. Uživatel    nebo jeho stanovený zástupce zároveň práci přiděluje a 

kontroluje stav prováděných prací.  

2.4 Agentura práce 

Důvodem existence je zprostředkování zaměstnání mezi zájemcem o práci a 

uživatelem. Vymezení pojmu agentura práce nalezneme hned v několika závazných 

dokumentech. V Evropské směrnici 2008/104/ES článku 3 odst. 1 písmena 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.  V českých státních předpisech pojem agentura práce je definován v §2 

odst. 5 ZP a v § 14 odst. 3 písmena b) ZZ. Jejich sloučením získáme definici agentury práce 

jako takového zaměstnavatele (fyzické či právnické osoby), který na základě povolení podle 

zákona o zaměstnanosti zprostředkovává zaměstnání za podmínek stanovených zákoníkem 

práce, a je nezávislý na veřejných orgánech. [6]  

Agentura práce má k dispozici tři níže uvedené způsoby zprostředkování zaměstnání. 

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání zaměstnanců 

pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (významově zastupován anglickým 

výrazem „recruitment“). Jde o funkční činnost personální agentury, jež za úplatu 

zaměstnavateli shání budoucí zaměstnance. Mezi agenturou a uchazeči o zaměstnání 

z právního pohledu vzniká jedině dohoda o ochraně osobních a citlivých údajů.       

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který práci 

přiděluje a dohlíží na její provedení. Uchazeč se stává zaměstnancem agentury a uživatel mu 

uděluje pracovní příkazy a kontroluje je. Jde o dočasné přidělení zaměstnance agentury práce 

k uživateli zvané taky agenturní zaměstnávání. 

c) poradenská informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Jde většinou o poradenství 

pro zaměstnavatele zaměřené na vyhledávání pracovních míst podle potřebných 
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charakteristik. Poradenské firmy specializované na získávání pracovníků obvykle získávají 

informace, třídí je, provádějí pohovory s uchazeči a řídí předvýběr a realizaci výběrových 

míst (outsourcing získávání lidských zdrojů). Nabízejí odborný přístup a snižují pracnost 

získávání pracovníků. Jsou drahé ale rychlé. Primárním cílem poradenské a informační 

činnosti je zajištění vysoce specializovaných, vedoucích nebo těžko obsaditelných pracovních 

míst. V menší míře jde o poradenství v oblasti získávání grantů na dotace při vytváření 

nových pracovních míst a asistence zaměstnavatelům při komunikaci s úřady práce. 

Budoucím pracovníkům pak často zajišťují  osobní asistenci a informační podporu u všech 

kroků v procesu získání zaměstnání. [6] 

Z popisu způsobů zprostředkování zaměstnání je patrné, že převažující rozsah služeb 

je směřován k zaměstnavatelům. To způsobuje § 58odst. 2 a 3 ZZ nedovolující pobírání úhrad 

od fyzických osob za zprostředkování získání zaměstnání. Z druhé strany bez dostatečné 

databáze zájemců o práci asi těžko bude moci nabízet agentura zaměstnavatelům a uživatelům 

kvalitní služby. V jejím existenčním zájmu je, aby spokojenost s poskytovanými službami 

byla jak na straně zadavatele, tak na straně zájemce o práci. 

Pro agenturu, vznikají kromě normálních povinností zaměstnavatele vyplývajících 

ze zákonné legislativy v platném znění, ještě dvě specifické povinnosti.  

1.)První ukládá vést evidenci níže uvedených parametrů a zasílat přehled o činnosti agentury 

práce MPSV nejpozději do 31. ledna za předchozí rok.  

a) počet volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání  

b) počet jimi umísťovaných fyzických osob, 

c) počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, 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. [§ 59 ZZ ] 

2.) Od 1.1.2011 kdy vstoupila v platnost novela ZZ zavádějíc § 58a určující, že agentury 

mohou provádět agenturní zaměstnávání jen při sjednaném pojištění pro případ svého úpadku 

a to do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených 

zaměstnanců. Doklad o vzniku pojištění je pak agentura práce povinna doložit do uplynutí 

dvou měsíců od nabytí právní moci povolení k agenturnímu zaměstnávání. V případě úpadku 
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tak nároky zaměstnanců vůči agentuře přecházejí ve výši pojištění na pojišťovnu a agentura 

musí neprodleně informovat generální ředitelství Úřadu práce o zániku pojištění a 

poskytnutém pojistném plnění (z důvodu zamezení vzniku duplicity ve vyplácení odstupného 

na úřadě práce).  

2.5 Rada zaměstnanců 

Rada zaměstnanců a zástupce BOZP  je v České republice  minimálně využívaná 

forma sdružení zaměstnanců bez právní subjektivity. Její nevýhody oproti odborovým 

organizacím tkví v nemožnosti uzavíraní jakýchkoliv smluv a podnikání právních úkonů 

k účastníkům procesu zaměstnávání. Rada zaměstnanců a zástupce BOZP jsou prakticky 

pouze jakýmsi spojovacím článkem při přenosu informací od zaměstnavatele směrem 

k zaměstnancům a zpět.  

2.6 Odbory 

Zastupují a reprezentují zaměstnance v jednáních se zaměstnavatelem.  Odbory 

v organizaci zaměstnavatele z jedné strany přinášejí pozitiva, jako jsou úspora času a 

transakčních nákladů při jednání se zaměstnanci, tak zlepšení výměny informací a zpětné 

vazby mezi podnikem a zaměstnanci.  Z druhé strany sdružení odborů přinášejí negativa 

v podobě monopolizace nabídky práce a tím navyšování ceny pracovníků.  Působnost 

odborových organizací je na poli vyjednávání a kontroly dodržování pracovněprávních vztahů 

za účelem dosažení sociálního smíru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

2.6.1 Vztahy a práva odborů k zaměstnavateli  

 

Právo o spolurozhodování (často v médiích označované jako právo veta).  

Dle § 306 odst. 4 ZP může zaměstnavatel vydat nebo změnit pracovní řád jen se 

souhlasem odborové organizace. Spolu rozhodují o přídělu a o čerpání fondu kulturních a 

sociálních potřeb zaměstnavatele, dále spolu posuzují neomluvenou absenci . A posledním je 

zákaz ukončení pracovního poměru s odborovým funkcionářem do 1roku  po ukončení 

výkonu funkce na podnět zaměstnavatele výpovědí nebo okamžitým zrušením. 

Právo na informace a projednání 

Pro zaměstnavatele vzniká povinnost informovat o předkládaných návrzích a 

projednat je s odbory dle § 287 ZP, popřípadě požádat o vyjádření. Rozhodnutí o uvedení 
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návrhu v platnost vykonává sám zaměstnavatel. V případě podání stížnosti na porušování 

výkonu práv a povinností v pracovněprávních vztazích je zaměstnavatel povinen tento 

problém projednat s odpovědným orgánem (v jehož kompetenci je řešení vzniklého 

problému).  

Právo kontroly 

Odbory mají právo kontrolovat správné zacházení se zaměstnanci, které musí být v 

souladu se zákoníkem práce, vnitřními předpisy a kolektivní smlouvou. V oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví mají právo pravidelně prověřovat pracoviště a příslušné okolí. Dále mají 

právo prověřování vyšetřování úrazů. 

2.6.2 Kolektivní smlouva 

Výhradním právem odborů je uzavírání kolektivních smluv se zaměstnavatelem. 

Kolektivní smlouvy dělíme hierarchicky na smlouvy vyššího stupně a podnikové. 

V podnikové smlouvě nelze upravovat podmínky zaměstnanců níž než ve smlouvě vyššího 

stupně jestliže tato existuje. Obecné záležitosti jako postup uzavření smlouvy, způsob řešení 

sporů zprostředkovatelem nebo způsob provádění stávky a výluky jako donucovacího nástroje 

řeší zákon o kolektivním vyjednávání.[12] Zákoník práce dovoluje uzavřít kolektivní smlouvu 

na dobu neurčitou i určitou s možností výpovědi nejdříve po uplynutí půl roku a se stejně 

dlouho výpovědní dobou. Uzavřena kolektivní smlouva je platná pro všechny zaměstnance a 

musí s ní být seznámeni do 15 dnů ode dne uzavření. Obsahová forma kolektivní smlouvy 

není nijak přesně definována, nicméně zákoník práce se na ni odkazuje při: 

- zkrácení stanovené týdenní doby bez snížení mzdy 

- navýšení vyrovnávacího období u konta pracovní doby  

- převod přesčasových hodin do následujícího vyrovnávacího období  

- rozšíření období pro práci přesčas 

- sjednání stálé mzdy při uplatnění konta pracovní doby 

- podmínky vzniku práva na finanční příspěvek na stravování 

- stanovování množství práce a pracovního tempa 

- omezení rozsahu agenturního zaměstnávání u uživatele. 

Níže uvádím běžný obsah a často se vyskytující části v kolektivní podnikové smlouvě. 

Základní ustanovení - uvádí se smluvní strany, účel a obsah, vymezují se pojmy, určuje se 

závaznost a platnost, uvádějí se přílohy, způsob řešení sporu apod. 
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Účast odborů  -  stanovení dohodovací komise, forma a způsob komunikace tripartity  

Bezpečnost a ochrana zdraví - organizace prověrek a odstraňování nedostatků 

Odměňování zaměstnanců - minimální mzda, tarifní stupně, příplatky, prémie 

 

 

3 ROZBOR SITUACE FOREM A ZPŮSOBŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE VÝROBNÍCH 

PODNICÍCH 

 

V této části se chci zaměřit na nejčastější formy zaměstnávání ve výrobních podnicích 

a jejich vzájemné porovnání z pohledu zaměstnavatele. Při uvažování o tom jak si zajistit 

informace potřebné k zpracování jsem došel k závěru, že šance zajistit si informace od 

výrobního podniku se rovnají nule. Jde většinou o informace utajované před okolním světem 

jako přímé mzdy a nepřímé mzdy tvořící jedny z položek nákladů v kalkulačním vzorci, které 

výrazně ovlivňují vytvářený zisk. Přímé mzdy jsou náklady, jež můžeme většinou měnit jen 

změnou technologie nebo optimalizací přímých výrobních lidských zdrojů. Nepřímé zato 

prezentují položku, již by se měl zaměstnavatel snažit neustále snižovat pomocí optimalizací, 

jde o mzdové náklady na řidiče, skladníky, údržbu, technickohospodářské pracovníky a 

obecně doprovodný personál. Dalším velice zajímavým faktorem je podíl stálých pracovníků 

zaměstnanců vůči dočasným ať už kmenovým nebo agenturním zaměstnancům, který nám 

leccos řekne o způsobu fungování lidských zdrojů v podniku.  

V hledání zdrojů informací jsem proto musel obrátit na zaměstnance a začít skládat 

mozaiku informací a tvořit si obraz z druhé strany. Porovnáváním mzdových podmínek 

anketovaných zaměstnanců a jejich výpovědí v rámci ankety a na základě vlastních 

zkušeností jsem se začal zabývat tendenčními směry ovlivňujícími způsoby zaměstnávání.   

 

3.1 Způsob výběru anketovaných a způsob hodnocení 

Výběr vzorku anketovaných pracovníků byl prováděn na území Moravskoslezského 

regionu. Podařilo se mi provést anketu u 2 skupin po deseti zaměstnancích uživatele a deseti 
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agenturních zaměstnanců. Zařazení většiny pracovníků bylo na postu řadových dělníků 

s výjimkou dvou liniových manažerů. Z tohoto výběru je zcela jasné, že agenturní 

zaměstnávání se vyskytuje většinou u prací s nízkou odpovědností, malým platovým 

ohodnocením a malým prostorem na vlastní iniciativu.[4] Nutno ještě dodat, že dotazovaní 

pracují v 5 podnicích provádějících svoji činnost v oblasti strojírenství a těžkého průmyslu.  

Rozhovory byly prováděny jednotlivě v rozsahu 20 až 35 minut na jednoho dotazovaného pro 

obě dvě části ankety. Dotazovaní hodnotili odpovědi v rozsahu stupnice 1(maximální 

spokojenost, ovlivněn, souhlas I) až 5(nespokojenost, neovlivněn, nesouhlas O). Odpovědi u 

otázek č. 2, 12 a 13 byly volitelné ano/ne. Druhá část spolu s otázkou č. 11 představovala sběr 

dat. U otázek v první části byli dotazovaní žádání o ústní upřesňující odpovědi. 

 

3.2 Anketní formulář 

První část 

A. Otázky týkající se výběru pracovního místa a fluktuace 

1. Nakolik ovlivnila vaše rozhodnutí obsadit pracovní místo možnost dalšího přestupu k 

uživateli?  

2. Máte obavy ze ztráty zaměstnání? 

3. Nakolik fluktuace na vašem pracovišti ovlivňuje bezproblémovost chodu provozu? 

B. Otázky motivace 

4. Baví vás vykonávané práce, máte pocit dobře odvedené práce? 

5. Jste spokojený se způsobem a výší odměňování? 

6. Cítíte se spravedlivě hodnocen? 

7. Cítíte se součástí pracovního kolektivu? 

8. Jak hodnotíte svého nadřízeného? 

9. Ztotožňujete se s cíli, politikou a způsobem řízení podniku? 

C. Otázky na pracovní dobu 

10. Jakým způsobem máte rozvrženou pracovní dobu a jste s ní spokojen? 

11. Jak dlouho pracujete u zaměstnavatele? 

12. Jste organizován v odborech? 

13. Jste nějakým způsobem zaměstnán jinde? 
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Druhá část otázky na výši : 

- příplatku za práci v rizikovém prostředí, 

- příplatku za práci v noci, 

- příplatku za práci odpoledne, 

- příplatku za práci o sobotách a nedělích, 

- příplatku za práci ve svátek, 

- hrubé mzdy, 

- příspěvku zaměstnavatele na stravování, 

- příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců, 

- příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců, 

- dovolené. 
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3.3 Rozbor otázek a šetření první části ankety 

Níže uvádím výsledky první části ankety v podobě tabulky. Na levo je uváděná 

příslušnost k jednotlivým podnikům, na pravo příslušnost k subjektu.  

 

 

 

Dotazovaný           Otázky ankety         

 

 

 

pracovník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 A podnik  

 

1 3 O 2 3 5 3 2 1 5 1 2 O O 

A
gen

tu
rn

í zam
ěstn

an
ci 

 

 

2 1 O 1 2 5 2 4 1 5 2 0,9 O O 

B podnik  

 

3 5 I 1 3 5 3 5 1 4 1 0,2 O I 

 

 

4 5 O 1 4 5 3 5 1 5 1 1,5 O O 

 

 

5 3 O 1 4 5 2 4 2 5 1 0,8 O O 

C podnik 

 

6 3 I 1 2 5 3 5 1 5 2 1,2 O O 

  

7 3 I 1 3 5 3 5 3 5 5 0,8 O O 

D podnik 

 

8 5 I 3 4 3 1 3 1 3 2 3 O O 

E podnik 

 

9 2 I 1 2 4 2 2 5 5 3 2 O O 

  

10 1 I 1 2 5 2 1 5 5 5 0,7 O I 

  

11 x O 1 1 1 1 2 1 1 1 11 I I 

Zam
ěstn

an
ci p

o
d

n
iku

 

  

12 x O 2 2 1 1 2 1 2 1 4,5 I O 

  

13 1 O 2 1 1 2 3 1 1 2 3 I O 

  

14 x O 1 1 1 1 4 1 1 3 5,5 I I 

  

15 1 O 1 1 3 1 5 2 1 1 7,5 I O 

  

16 x O 1 3 1 1 5 1 1 1 2,5 I O 

  

17 x I 2 4 2 3 4 1 3 3 4 I O 

  

18 1 I 3 1 1 1 5 2 2 1 5 I I 

  

19 x O 2 3 1 1 5 1 3 1 5,5 I O 

  

20 5 I 3 3 1 1 5 1 1 2 7,5 I O 

Tabulka 1 Rozbor otázek v první části  ankety.  Zdroj: vlastní zpracování 
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K první otázce se vyjádřilo 14 dotazovaných.  Možnost dalšího postupu neovlivnilo 3 

osoby.  Pro 5 osob byl další postup rozhodující, zbytek jej hodnotil jako vítanou příležitost ne 

však rozhodující. 

V druhé otázce 45 % dotázaných uvedlo obavy ze ztráty zaměstnání. 

U třetí otázky se odpovědi respondentů na vliv fluktuace nedostaly nad hodnotu 3 čili 

středně až silně ovlivněná. Přitom nejmenší ovlivnění vyjadřovali pracovníci podniku D.  

Ve výpovědích anketovaných jsem zkoumal rozdělení důvodů fluktuace zaměstnanců 

podle příslušnosti k uživateli nebo agentuře. U agenturních zaměstnanců se důvody fluktuace 

dělily na 2 oblasti. První byla oblast, jež zahrnovala osobní důvody jako malá odměna za 

vykonanou práci, lepší pracovní nabídka, neúnosné pracovní tempo, špatné pracovní prostředí 

a konflikty v pracovním kolektivu. Druhou oblastí byla změna technologické, racionalizační a 

ekonomické situace podniku způsobující utlumení výroby v podniku. U zaměstnanců 

uživatele hlavními důvody fluktuace byly přirozené důvody jako odchody do důchodu, 

nástupy nových zaměstnanců, vnitřní fluktuace podniku a rovněž druhá oblast uvedená u 

agenturních pracovníků.                  

Ve čtvrté otázce na spokojenost z prací podobnost a výši hodnocení podobnost 

odpovědí odpovídala příslušnosti k jednotlivým podnikům.   

U páté otázky se tábor anketovaných opět rozdělil na dva tábory. Zaměstnanci 

uživatele na dobu určitou uváděli odpovědi v rozmezí 1 až 3, u agenturních zaměstnanců 

s výjimkou jednoho dlouhodobě zaměstnaného hodnocení dosahovala rozmezí  3-5. 

           

V šesté otázce hodnotili dotazovaní spokojenost s ohodnocením jejich práce 

spolupracovníky a nadřízenými. Opět došlo k jemnému rozdělení na pracovníky agentur a 

uživatele.         

Průměr u sedmé otázky vychází na 4,15. Lze tedy říci, že většina pracovníků nevnímá 

pracovní kolektiv jako scelený a jednotně reagující. 

V otázce hodnocení svého nadřízeného, s výjimkou jednoho podniku, jsou vedoucí 

pracovníci hodnoceni velmi pozitivně a průměr hodnocení ve zbývajících podnicích dosáhl 

1,28. 
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Devátá otázka rozdělila již standardně skupinu anketovaných na dvě poloviny podle 

zaměstnavatele. Je patrné, že agenturní pracovník nemá vazbu a důvod se ztotožňovat 

s podnikem uživatele.  

U 10. otázky jsem zjistil, že podniky A a B mají 8 hodinový denní režim směn. Podnik 

C má zavedený trojsměnný nepřetržitý provoz v 8 hodinových směnách s 37,5 hodinovým 

pracovním týdnem. Podnik D provádí výrobu ve dvou 8 hodinových směnách s 38,75 

hodinovým pracovním týdnem. Podnik E má konto pracovní doby sjednané v kolektivní 

smlouvě na délku 52 týdnů. Určitá nespokojenost s rozsahem pracovní doby se projevovala u 

trojsměnné práce a u konta pracovní doby.  

U 11. otázky mým hlavním cílem bylo  zajistit si potřebné informace k porovnávání 

s daty v druhé části ankety. Zjistil jsem, že průměrná délka zaměstnání u kmenového 

zaměstnance činí 5,6 roku, zatímco u agenturního zaměstnance je 1,3 roku. 

12. otázka opět rozdělila dotazované na dva tábory. Zaměstnanci uživatele byli všichni 

členy odborů u agenturních zaměstnanců ani jeden. Při dalším dotazování agenturních 

zaměstnanců proč se nesdružují byly uváděny důvody jako neschopnost ovlivnit dění, ztráta 

peněz, času a taky strach ze ztráty zaměstnání. 

Ze všech  anketovaných celá čtvrtina zaměstnanců uvedla k 13 otázce, že nějakým 

způsobem provádí i jinou výdělečnou činnost. Tahle otázka byla doplňková. Nečekal jsem, že 

výsledek ústního dotazu přinese nějaké potenciálně zajímavé informace. Z pěti dotazovaných 

dva uvedli vedlejší činnost v oboru stejném jako hlavní pracovní poměr. Šlo o pracovníky 

pracující ve větším konglomerátu výrobních závodů.  

Hlavním zjištěním první části ankety je skutečnost, že při spolupráci dvou skupin 

zaměstnanců od uživatele a agentury práce na jednom pracovišti dochází ke vzniku subkultur 

pracovníků. Tím pádem vznikají i rozdílné názory hlavně na problémy odměňování za 

vykonanou práci a ztotožnění se s podnikovou ideologií. 

Při provádění osobních pohovorů jsem objevil spojitost mezi dokonalostí vnitřních 

organizačních předpisů v cyklu výroby a zlepšením anketních odpovědí u pocitu vlastního 

ohodnocení, hodnocení nadřízeného a ovlivnění chodu provozu fluktuací. Nevýhodou je, že 

systém práce je rozdělen na přesně stanovené monotónní činnosti s rychlým sledem, s čímž 

následně souvisí únava a upadající zájem o práci. Za této situace je také viditelný rozdíl 
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spokojenosti mezi pracovníkem č18  s větší mírou odpovědnosti a variabilitou vykonávaných 

činností u dělníků č 19,20 a 8. 

 

3.4 Rozbor druhé části ankety 

V druhé části ankety jsem se zaměřil na porovnání obzvlášť palčivého problému 

zaměstnávání a to srovnání podmínek zaměstnání dočasně přidělených a trvalých 

zaměstnanců.  Základem bylo zajistit vzorek anketovaných pracovníků s co jak největší 

podobnosti podmínek jako jsou směnnost, pracovní místo a zařazení. Abych při tvoření 

dotazníku došel nějakým způsobem ke komparativním údajům, sledoval jsem následující 

údaje: pracovní poměr, dovolenou, pracovní dobu, příplatky, benefity a hrubou mzdu, kterou 

z pochopitelných důvodů někteří dotazovaní odmítli uvést. Naštěstí  u dotazovaných 

pracujících na dvou pracovištích jsem tyto údaje získal, jak je možno vidět v tabulkách č.1 až 

č.4.  Rozdílná pracoviště jsem označil A a B. Pracovníky uživatele pak podnik z indexem 

pracoviště. Agenturní zaměstnanci mají označení agentura s jednoduchým nebo zdvojeným 

indexem. 

Při zpracování dat jsem došel k zjištění, že velikost všech příplatků je na stejné úrovni jak 

u zaměstnanců uživatele, tak u zaměstnanců agentury práce. U dovolené byly sledované 

hodnoty taky stejné. 

   

Obrázek 1 Délka zaměstnání. Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.1 Hrubá mzda 

 

Obrázek 2 Hrubé mzdy. Zdroj: vlastní zpracování 

Z obrázku 2 je patrný rozdíl ve výši odměňování mezi podniky. Je jasné, že úroveň 

mezd u podniků A a B nemusí být stejná, stejně, jako můj odhad určení podobnosti 

pracovních míst nemusí být úplně správný. Co je ale zajímavé, že úroveň mezd mezi 

jednotlivými pracovníky agentur a uživatelů se stejným zařazením na pracovištích vykazuje 

citelnou odchylku. V podniku A je výše hrubé mzdy pracovníka agentury na úrovní 86,6 % 

úrovně pracovníka uživatele. U podniku B tyto hodnoty činily u pracovníka Ba - 86,2 % u 

pracovníka Bb - 81,4% a u pracovníka Bc – 75,8% úrovně hrubé mzdy pracovníka uživatele. 
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3.4.2 Porovnání sociální oblasti 

 

Obrázek 3  Sociální oblast odměňování.  Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdíly ve výši sociálních benefitů na Obrázku 3 u agenturních pracovníků jsou  

sociální benefity na úrovní 42,5%   sociálních benefitů kmenových zaměstnanců v podniku A. 

V podniku B se tento rozdíl pohybuje v hodnotách 48,9 %  a  34,4 %. 

Hodnoty stravného byly dopočítávány ze zdrojů, které mi byly poskytnuty. Šlo o 

doplatek uvedený na výplatní pásce a odečtený od hodnot stravenek, anebo odečet doplatku 

anketovaného od konta stravného zjištěného na účtence z jídelny.  

Nutno zmínit, že při sestavování této tabulky jsem nebral v úvahu jiné sociální 

benefity, ať zahrnuté v kolektivní smlouvě, nebo poskytnuté dobrovolně uživatelem či 

agenturou. 
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3.4.3 Rozbor celkového přehledu 

 

Obrázek 4, Celkový přehled bez odvodů pojistného zaměstnavatele.  Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 4 Celkový přehled bez odvodů pojistného zaměstnavatele nám shrnuje 

celkovou situaci ve vyplácených finančních plněních. Agenturní zaměstnanci si minimálně 

pohoršují v poměrových ukazatelích. U podniku A agenturní zaměstnanec poklesl na 81,3% 

finančních plnění uživatele svému zaměstnanci při rozdíle v délce zaměstnání. V podniku B 

to bylo u agenturního zaměstnance Ba 82,2 %, u Bb 76,4 % a u Bc 71,5 % vyplacených 

finančních plnění kmenovému zaměstnanci. 
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4  HODNOCENÍ  ANKETY 

První otázka, která člověku vyvstane na mysli při pohledu na tyto výsledky zní, zda je 

dle platné legislativy možné, aby vznikaly takové rozdíly v mzdách pracovníků na jednom 

pracovišti? Přece §309 ZP odst. 5 jasně stanovuje povinnost zabezpečit pracovní a mzdové 

podmínky dočasně přiděleného zaměstnance oběma zbývajícím stranám účastníkům na 

agenturním zaměstnávání minimálně na stejné úrovni jako srovnatelný zaměstnanec. Problém 

je právě ve dvou pojmech, kterými jsou mzda a srovnatelný zaměstnanec. 

 

4.1 Mzda 

Prvním je mzda. Pojem mzda lze podle výkladu ZP části šesté chápat jako mzda za 

vykonanou práci. Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných 

pracovních výsledků. [§109 odst.4 ZP] Zároveň v § 112 Zaručená mzda a § 111 Minimální 

mzda se stanovuje nejnižší strop mzdy podle smlouvy ať kolektivní, nebo pracovní, 

mzdového výměru, vnitřního předpisu nebo ZP, který odkazuje na nařízení vlády. Toto 

nařízení upravuje velikost minimální mzdy, nejnižší úroveň zaručené mzdy podle 

kategorizace náročnosti práce do platových tříd. U minimální mzdy dovoluje její maximální 

procentní snížení podle omezení na straně zaměstnance. Rovněž důležitou součástí této 

vyhlášky je definice ztíženého pracovního prostředí a výše jeho příplatku.[10] Takže můžeme 

podle ZP stanovit rozdělení mzdy na pevnou mzdu – zaručenou mzdu a nadstavbové 

(pohyblivé) složky mzdy, které jsou vázané na výkon a dosahované výsledky v práci. Další 

položky pohyblivé mzdy mohou představovat seniorita, fond mistra, mimořádné odměny, 

odměny za hospodářské výsledky a podobně, tyto položky jsou většinou obsaženy v 

kolektivní smlouvě uživatele a velikost se určuje jako průměr ale nepřidělují se plošně. Záleží 

tedy na vedení, jakým způsobem tyto bonusy rozdělí.   

 

4.2 Srovnatelný zaměstnanec 

Druhým pojmem je srovnatelný zaměstnanec. Parametry, jež povinně obsahuje 

dohoda o dočasném přidělení zaměstnance vztahující se k pojmu srovnatelný 

zaměstnanec,  jsou pracovní a mzdové podmínky, za jakých vykonává tuto činnost 

zaměstnanec uživatele s přihlédnutím k jeho kvalifikaci a délce praxe. Volnost interpretace je 
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pro uživatele velmi výhodná. Uživatel vychází z hrubé mzdy stávajícího zaměstnance, ale 

stačí odstranit senioritu, výkonnostní odměny a mimořádné odměny. Bereme přitom v úvahu, 

že nastupující pracovník agentury nemá potřebnou praxi na pracovišti a výkon jako stávající 

zaměstnanec. U vzdělání a kvalifikace agenturního zaměstnance lze postupovat obdobně, kdy 

zaměstnanec uživatele má maturitu a absolvoval odborné kurzy a agenturní zaměstnanec  je 

pouze vyučen nebo se základním vzděláním. U nově tvořených pracovních míst jsou možnosti 

snižování mzdových nákladů ještě lepší.  Další možností jak omezit zamezení pojmu 

srovnatelný zaměstnanec je zrušit u uživatele konkrétní pracovní zařazení (například 

posunovač, jeřábník apod.) v celém podniku a tyto pracovníky později nahradit agenturními 

pracovníky. Uživatel přitom musí vycházet z podmínek zakotvených v kolektivní smlouvě u 

sebe a nesmí porušovat české zákony. Druhou stranou mince je, že za uváděnou mzdu by i on 

měl problém zajistit odpovídající pracovní sílu bez zbytečné a drahé fluktuace, nemluvě o 

„problémech“ s odbory. Agentura práce před podpisem dohody o přidělení nemá moc 

prostředků a možností zjistit a ovlivnit výši spravedlivé odměny nebo mzdy. Uživatel je přece 

pro agenturu zákazník, a to ještě jediný platící z dvou klientů. 

Co na to evropská směrnice. Evropská směrnice není sice tak „dokonalá“ jako 

směrnice určující podmínky prodeje čerstvě krouhaného zelí nicméně si myslím, že lobby 

uživatelů se podařilo do ní pěkně zarazit své prsty v zájmu zachování svých vlivů na 

vnitrostátní úrovni. Evropská směrnice vcelku “přesně“ popisuje, za jakých podmínek smí 

agenturní zaměstnávání probíhat, v definicích: 

(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. [2008/104/ES] 

a 

1. Pro účely této směrnice se rozumí 

f) „základními pracovními podmínkami a podmínkami zaměstnávání“ 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, 
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   ii) odměňování. 

2. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, pokud jde o definici 

odměňování, pracovní smlouvy, pracovněprávního vztahu nebo zaměstnance. [článek 3, 

odst.1,  písm. f),  2008/104/ES] 

Zcela jasně jsou určeny základní pracovní podmínky, jejichž výše v mé anketě byly 

shodné. Odměňování není dotčeno touto směrnicí a je odkázáno na vnitrostátní předpisy, čím 

bych se mohl vrátit k počátku kapitoly a mzdě. Já bych ale chtěl podrobit drobnohledu 

sociální benefity uváděné v kolektivních smlouvách, přílohách nebo jiných předpisech u 

uživatele a agentury. Ze zákona nevyplývá povinnost zahrnovat do dohody o provedení práce 

sociální benefity  a navíc uživatelé argumentují definici pracovněprávního vztahu  odkazujíce  

na § 286 ZP jako že odbory jsou oprávněny jednat a definovat  pracovněprávní vztahy a tudíž 

nejsou dotčeny ani směrnicí evropské unie, ani kolektivní smlouvou u uživatele.[13] Pak 

dochází k situaci, kdy odbory vytvořené u agentury uzavírají  kolektivní smlouvy, aniž by 

znaly  podmínky  nebo budoucí podmínky dočasného přidělení.  Tak dojde k vytvoření 

statusu quo výhodného pro uživatele. Prakticky v dohodě o dočasném přidělení jsou uváděny 

podmínky mezd zaměstnanců uživatele. Samotný výpočet mzdy agenturního zaměstnance se 

zase řídí kolektivní smlouvou uzavřenou mezi odbory a agenturou práce nebo v případě 

nepřítomnosti odborů vnitřním předpisem agentury, mzdovým výměrem a podobnými 

doklady.  

 

4.3 Šetření rozdílů hrubých mezd  

Pokud byly mé informace správné, pak rozdíl mezd kmenových a agenturních 

zaměstnanců s délkou zaměstnání se pohybuje v rozmezí 13,4% - 24,2%.  Pohyblivé složky 

mzdy se pohybují běžně i na úrovní 50% hrubé mzdy.  V odměňování je dobrý zvyk začít 

oceňovat zaměstnance jako plnohodnotně platného ve výrobním cyklu po prvním roce. Po 

aplikaci toho nepsaného pravidla na získaná data (viz. Obrázek 1 Délka zaměstnání) se mi 

zúžila hodnota na 13,4%  až 13,8%.  Tento rozdíl už jasně signalizuje, že agenturní 

zaměstnanci jsou odměňováni výkonovou složkou mzdy, ale další pohyblivé složky byly 

rozděleny jiným poměrem.  
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4.4 Šetření v sociální oblasti 

Zde jsou už rozdíly propastné. Na první pohled je jasné, že agenturním zaměstnancům 

nepřispívají agentury žádnou částkou na životní pojištění. Zda jde o časové rozlišení podle 

délky zaměstnání se mi bohužel nepodařilo zjistit. U penzijního připojištění je opět zřetelně 

vidět rozdíly ve výši příspěvků a neposkytování agenturním zaměstnancům příspěvku po 

dobu trvání prvního roku zaměstnání. Rozdíly v příspěvku na stravování se pohybují u 

agenturních pracovníků ve výši 55% úrovně kmenových zaměstnanců u A podniku a 61% u B 

podniku. Zde jistě hrály svou roli příspěvky na stravování ze sociálního fondu odborů.   

Rozdíly v sociální oblasti u obou podniků se pohybují mezi 42,5% až 34% úrovně 

sociálních benefitů kmenových zaměstnanců. 

Pokud by měly být příspěvky přidělovány ve stejné výši, jak je uvedeno v kolektivní 

smlouvě uživatele, pak dílčí kolektivní smlouvy u agentury práce by měly mít minimálně 

stejnou úroveň poskytovaných benefitů jako kolektivní smlouvy uživatelů, nebo by se měla 

mzda agenturních zaměstnanců dorovnávat. Způsob, jakým by se řešily rozdíly plynoucí z 

doplatků na stravování, poskytování neúročených půjček, přístupu k organizování rekondičně 

rehabilitačních pobytů, využívání rekreačních objektů ve vlastnictví odborové organizace u 

uživatele a podobných sociálních benefitů, je značně komplikovaný.  Do vztahu agenturního 

zaměstnávání  by pak byly zapojeny i obě dvě odborové organizace, a tím by se dostal počet 

subjektů zúčastněných pracovního vztahu na 5. 

 

4.5 Šetření celkového přehledu 

Při pohledu na rozbor celkového přehledu se zvedl rozdíl procentuální úrovně poklesu 

odměňování agenturních pracovníků v podnicích na A = 18,7%  a B = 17,8%. Rozdíl 

necelého procenta představuje velmi blízké hodnoty, které svědčí o dobré orientaci výrobních 

podniků v odvětví pracovního trhu. V případě uvádění těchto hodnot do kalkulačního vzorce 

je třeba mít na paměti variabilní náklady jako ochranné pracovní prostředky, zdravotní 

prohlídky a podobné položky promítající se do celkových nákladů na zaměstnance. V případě 

tlačení provize agentury práce uživatelem směrem dolů jde často vysledovat trend převádění 

variabilních nákladů na uživatele. Uživatel by si měl v tomto případě dát obzvlášť dobrý 

pozor, než na takové podmínky přistoupí, aby u vysoké fluktuace pracovníků nebyly celkové 

náklady nakonec vyšší, než kdyby si sjednal zaměstnance na dobu určitou a plně ho nevyužil. 
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5  SHRNUTÍ ŠETŘENÍ A DOPORUČENÍ 

Cílem mého bádání bylo zjistit reálný stav zaměstnávání a nejvýhodnější formy 

zaměstnávání ve výrobních podnicích. Výsledkem je zjištění, že v oblasti výroby nevyžadující 

vysokou kvalifikaci pracovních sil používá podnik agenturní pracovníky spolu s dohledem 

kmenových zaměstnanců. Zároveň v řetězci subjektů vykonávajících práci, jsem po 

provedených rozborech v první části ankety, v kapitole 3.3 zjistil největší nedostatky a 

problémy u skupiny agenturních zaměstnanců. Šlo o vznik subkultur pracovníků na 

pracovištích s negativními dopady na výrobní morálku, neshody na pracovištích a zvýšenou 

fluktuací zapříčiněnou rozdílem v odměňování pracovníků na stejném pracovním zařazení. 

Což v kapitole 3.4 druhé části ankety prokázal rozbor podmínek odměňování. Dále v kapitole 

4 jsem se zabýval důvody vzniků rozdílů a vliv platné legislativy na jejich korekci. Ve 

výsledku jsem zjistil, že výrobnímu podniku se vyplácí nechat si zajišťovat výkony přes 

agentury práce.  

Níže uvádím zjištěné rozdíly mezi jednotlivými formami zaměstnávaní a politiku 

motivace současných výrobních podniků pak časové rozlišení agenturního zaměstnávání. 

Následují vznikající problémy a jejich řešení při agenturním zaměstnávání a poslední 

odstavec je věnován subjektům osobně vykonávajícím práci. 

Na základě zjištění v průběhu zkoumání a porovnávání začnu výčtem podle kombinace 

rozdílů ve způsobu odměňování a formy zaměstnání tak, jak se ve většině výrobních podniků 

vyskytují. Uvádím také jejich vzájemné rozdíly. Pro tento seznam jako pojem kolektivní 

smlouva může být chápán i jiný doklad určující výši peněžního plnění. 

- Vrcholové vedení, vedení provozů, divizí – charakteristické pro ně je dosazení do 

funkce jmenováním nebo na základě manažerské smlouvy s vysoce nadstandardními 

benefity, vysoký podíl pohyblivé složky mzdy. 

- Manažeři, technici, zajišťovači výroby tedy většinou technicko hospodářští pracovníci 

– mírně nadstandardní benefity, vyšší podíl pohyblivé složky. 

- Řadoví zaměstnanci na dobu neurčitou – nárok na veškeré benefity v 

kolektivní smlouvě, vznik seniority, standardní podíl pohyblivé složky mzdy. 

- Zaměstnanci na dobu určitou a ve zkušební době – záleží na kolektivní smlouvě, 

většinou nemají nárok na všechny benefity z důvodu časového omezení, 

v odměňování menší výše pohyblivých složek mzdy než stálí zaměstnanci po dobu 

zaučení. 
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- Agenturní zaměstnanci – ohodnocení podle kolektivní smlouvy agentury, zaručeny ze 

zákona mají stejné parametry jako zaměstnanci uživatele v délce pracovní doby, práce 

přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce, dovolených a státních svátků.  

- Samozaměstnavatel nebo zaměstnanci dodavatelských firem - smluvně 

- Pracovníci na dohodu – smluvně 

 

Z tohoto přehledu je vidět že, kromě posledních dvou aktérů, je způsob jakým výrobní 

podnik řídí odměňování potažmo i motivaci, hierarchicky od spodu po vrchol založený na: 

- dosažení pracovního poměru na dobu neurčitou, 

- dosažení odpovídajícího finančního ohodnocení, 

- využití nadstavbových složek mzdy, 

- využití firemních benefitů, 

- podnikové a společenské důležitosti, osobní spokojenosti s vykonávanou funkcí. 

 

Z hlediska času tak vznikají dvě situace.: 

- Při krátkodobých využitích pracovních sil do přibližně 1 roku je agenturní 

zaměstnávání skoro vždy pro výrobní podnik výhodnější. V takovém to druhu 

poskytovaných služeb platí nepřímá úměra, že čím kratší je doba zapůjčení pracovní 

síly, tím je v přepočtu na odpracovanou hodinu dražší.  

- U dlouhodobě zajištěné výroby by obecně mělo platit, že při úplně totožném 

odměňování je agenturní zaměstnanec vždy dražší o provizi agentury. Reálná situace 

je taková, že běžně pracují dlouhodobě na jednom pracovišti zaměstnanci uživatele 

s agenturními zaměstnanci, kdy celkové mzdy agenturních zaměstnanců jsou nižší. 

Přitom uživatel uspoří na nákladech a agentura práce si zajistí svůj díl provize. 

 

Pro výrobní podnik jsou zde však jistá omezení a nevýhody, které chci zmínit a navrhnout 

jejich řešení. 
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Výrobnímu podniku při nadměrném zajišťování práce velkým počtem externích 

pracovníků může nastat situace, kdy menší skupina pracovníků uživatele nebude schopna řešit 

nastávající problémy ve výrobě. Hlavně při setkání se více rizikových faktorů jako je hledisko 

nezaučených pracovních sil, bezpečnosti a předcházení výrobních ztrát. Základem je stanovit 

přesné postupy a pravidla komunikace a způsob kontroly prováděných prací z důvodu velké 

fluktuace externích pracovníků a nepoměrné části stálých pracovníků. 

Celý systém agenturního zaměstnávání je bohužel nastaven tak, že zaměstnanci agentury 

ve většině případů jsou ve finanční nevýhodě už od počátku odměňování což u nich vyvolává 

pocity frustrace, méněcennosti, apatie a zhoršeného podávání pracovních výkonů. Při 

následném hodnocení pracovních výkonů odpovědných pracovníků uživatele způsobuje tento 

jev negativní zpětnou vazbu při ohodnocování pracovníků agentury, jež má vliv na jejich 

odměňování. Ve výsledku dochází k uzavření začarovaného kruhu  mající  devastující vliv na 

motivaci pracovníka. Podniku jako uživateli pak zůstávají dvě opce, kterými může ovlivnit 

motivaci agenturního zaměstnance. První je situace na trhu práce za okolnosti převisu nabídky 

pracovní síly nad poptávkou. V tom případě je třeba mít velice dobrý odhad trhu s pracovní 

silou a nadcházejících trendů. Druhou je vidina možného pozdějšího přestupu do stavu 

zaměstnanců podniku.  

 

U agenturního zaměstnání má uživatel velkou výhodu v možnosti si vyzkoušet v rámci 

služeb větší počet pracovníků přímo při práci po delší dobu, než se rozhodne jej přijmout 

k sobě. Problém je v tom, že agenturní pracovníci vhodní pro budoucí obsazení pracovních 

míst u uživatele si často uvědomují svůj potenciál a při první příležitosti odcházejí z agentury 

i když vědí o šanci toto místo za nějakou dobu obsadit. Těmto ztrátám talentů by měl výrobní 

podnik předcházet změnou politiky aspoň k těmto jedincům. Na tyto agenturní zaměstnance 

by se měl přestat dívat jako na náklady ale chovat se k nim jako ke svým zaměstnancům. 

Spatřovat v nich aktiva do kterých je třeba investovat.[1] Musí provést předběžné kroky 

k zajištění budoucího pracovníka ve formě navýšení úhrad za prováděné služby agentuře 

práce, které se projeví navýšením mzdy agenturního pracovníka. Tuto akci předchází 

motivační pohovor, kde se proberou otázky zájmu adepta o místo, jeho představ o práci, 

požadavků a představ podniku a hlavně navážou nový vztah na jiných podmínkách než 

doposud. Základním faktorem bývá přednes myšlenky: nemuseli bychom to dělat, ale děláme, 

protože s tebou počítáme. Dochází tak k vzniku závazku a zárodku budoucí psychologické 
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smlouvy. Tato politika má i vedlejší vliv na morálku okolních agenturních pracovníků, ke 

kterým lze vysílat informace typu: vidíte, kdo se snaží, ten nakonec má šanci být lépe 

odměněn a budeme ho brát do svého týmu.[3]  

 

Přestože jsem se v celé anketě věnoval závislé práci, rád bych  před závěrem probral 

nezávislou práci vykonávanou subjektem osobně. Výkon nezávislé práce z mého pohledu 

nabral za posledních deset let úplně jiný směr. Zatímco dříve se tato formulace používala na 

kdeco, pak od roku 2006 dochází k zmenšení a postupnému vymizení jejího zneužívání. 

Nezávislá práce není většinou vykonávána v hlavním výrobním programu, ale ve vedlejších, 

podpůrných činnostech s rysy nahodilé práce jako jsou  poruchy, servisní činnosti, oprava vad 

ve výrobě, generální opravy, investiční akce a podobně. Tenhle způsob zajišťování díla má 

pro výrobní podnik výhodu v možném snížení nákladů tlačením na zhotovitele 

předpokládajíc, že jeho náklady na odvod pojištění jsou menší než u konkurence, která 

zaměstnává své pracovníky. Druhou výhodou je vlastní odpovědnost subjektu za provedené 

dílo na rozdíl od závislé činnosti.  
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ZÁVĚR 

Snahou každého výrobního podniku je minimalizovat náklady. Otázkou je, nakolik 

může minimalizovat tak aby negativně neovlivnil příjmy a budoucnost podniku. U politiky 

lidských zdrojů je tato otázka obzvlášť citlivá. Může rozhodovat o bytí a nebytí podniku. Ve 

své práci se snažím najít odpovědi na to, jakým způsobem pracuje současný systém 

zaměstnávání a jeho vliv na druhy zaměstnávání, výrobní prostředí a eliminaci nákladů na 

mzdy.   

Cílem mé práce bylo představit formy zaměstnávání v ČR, jež jsem provedl v první a 

druhé kapitole. Dalším cílem bylo porovnání popsaných forem. Abych mohl srovnat výhody a 

nevýhody jednotlivých forem zaměstnávání rozhodl jsem se k provedení ankety mezi 

pracovníky různých výrobních podniků v Moravskoslezském kraji. Tuto anketu popisuji ve 

třetí kapitole a analyzuji spektrum dat, které mi umožňuje ve čtvrté kapitole najít důvody 

vzniku problémů vyskytujících se mezi skupinami agenturních zaměstnanců a zaměstnanců 

výrobního podniku. Pátá kapitola obsahuje shrnutí zjištěných závěrů z předešlých kapitol. 

Výsledkem je zjištění o ekonomické výhodnosti agenturního zaměstnávání, oproti využití 

kmenových zaměstnanců podniku, i na dlouhou dobu. Ke konci řeším problémy, vzniklé 

z této situace mezi oběma skupinami a navrhuji možná opatření z pohledu výrobního podniku. 

Většina firem už provedla základní restrukturalizaci v letech 2008-2009 a momentální 

situace na trhu sice není až tak špatná, ale vývoj HDP průmyslu České republiky od počátku 

roku 2013 má sestupnou tendenci a pokles se pohybuje okolo 5%. [16] V této situaci, přestože 

odcházejí do důchodu silné padesáté ročníky, je pořád sledován trend zeštíhlování a 

vyčleňování, i když někdy není již z čeho zeštíhlovat. Tento trend přetrvává hlavně z důvodu 

zlepšování statistik výtěžnosti výroby na jednoho pracovníka uživatele. Přesto tyto pracovní 

místa nezanikají a pracovníky odcházející do důchodu bude třeba nahrazovat. Nastupující 

mladí lidé budou muset často překousnout podmínky nastavené výrobními podniky a projít si 

nevýhodné agenturní zaměstnávání, než se jim podaří přejít pod křídla podniku.  

Vzhledem k demografickým změnám průměrného věku ve společnosti a prodlužující 

se době odchodu do starobního důchodu by měl zaměstnavatel do budoucna zvolit správnou 

politiku zaměstnávání pracovníků, jejichž zdravotní stav s časem podlehne změně.  Je zcela 

kontraproduktivní zbavovat se roky ověřených pracovníků s obrovskými zkušenostmi a 

kvalifikacemi jen na základě toho, že jsou částečně invalidní a nevyjdou do schodů. Politika 

vedená v poslední době a spočívající v nahrazování starších mladými a dravými zaměstnanci 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/
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se zaměstnavateli může vyplácet pouze v střednědobém časovém měřítku. Tito mladí se 

samozřejmě nechají mnohem lépe vyburcovat k vysokým pracovním výkonům, ale zároveň se 

u nich ve značné míře projevují syndrom vyhoření, pokles výkonu, následné znechucení a 

odchod od zaměstnavatele. Ideální politika vedení lidských zdrojů se mi jeví jako kombinace 

starších a zkušenějších zaměstnanců s mladými, průbojnými a výkonnými zaměstnanci.  

Mladí přinášejí nové poznatky, nový pohled na věc, sílu a energii. Starší zkušenosti, zavedené 

postupy a nadhled. Tyto vztahy pak ale na pracovišti musí překonávat mezigenerační 

konflikty.  Ve výsledku se od sebe navzájem výměnou názorů učí mnohem více než stejně 

staří spolupracovníci. Nezanedbatelně pak tyto vztahy ovlivňují bezpečnost práce, rychlost 

odstraňování překážek a problémů.  

Směrování celého výrobního průmyslu do technologicky vyspělých systémů výroby 

s čím dál většími požadavky na specializaci, zvýšenou kvalifikaci a zkušenosti u zaměstnanců 

bude způsobovat snížení poptávky na dělnické profese, které už dnes začínají být 

nahrazovány i v komplikovaných pracovních operacích roboty. Nejsou sice ještě tak 

univerzální, jak to prezentují jejich výrobci, nicméně příští desetiletí zcela jistě přinese 

revoluci a to hlavně v oboru humanoidních robotů mohoucích se pohybovat a vykonávat 

různorodé pracovní činnosti.  Na zaměstnance ve výrobním sektoru pak budou kladeny úplně 

jiné požadavky než dnes. Manuální zaměstnanci budou používáni u atypické a zakázkové 

výroby s vysokou přidanou hodnotou. 

Jestli v budoucí době budeme mít možnost vidět agenturní zaměstnance ve výrobních 

podnicích nebo už jen kmenové zaměstnance dohlížející na výrobu, nebo dokonce už u nás 

nebudou žádné výrobní podniky, nezáleží jenom na technickém pokroku a snažení podniků, 

ale i na politické situaci naší země a nastavení podmínek pro výrobní činnost. Jestliže naše 

země bude pokračovat v systému německo-francouzsko-skandinávského kapitalizmu, jež 

charakterizuje vysoký dohled na ekonomiku státem a sociální rovnost při přerozdělování 

prostředků, bude třeba udělat opravdu velkou „restrukturalizaci“ sociálního systému a 

nejenom to. Druhou cestou, pro výrobní podniky jistě zajímavější, je vydání se po stopách 

malých států jako Izrael, Singapur a v Evropě Litva, která už začíná stavět první krůčky ve 

směru podnikatelského státu. Princip fungování je postaven na vztahu příjmu odvíjejícího se 

od výsledku práce a ne závislém na plnění byrokratických předpisů. Cílem takového zřízení je 

zvýšení kvality a kvalifikace pracovních sil, provádění investic do výzkumu a modernizace 

výroby za účelem získání výhod před konkurencí. S přidáním restrukturovaného sociálního 

systému  by to mohla být pro náš malý stát ideální strategie.[5] 
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