








Abstrakt: 

Bakalářská práce představuje základní pojmy z oblasti agenturního zaměstnávání. Vysvětluje 

boom personálních agentur, popisuje vztahy mezi jednotlivými stranami agenturního 

zaměstnávání a zvažuje výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání pro výrobní podniky. 

Abstract: 

Bachelor thesis introduces the basic concepts of agency employment. Explains the boom 

recruitment agencies, describes the relationships between the parties agency employment and 

considering the advantages and disadvantages of agency employment for manufacturing 

companies. 
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Úvod 

V dnešním konkurenčním prostředí je zvlášť důležité, aby firma byla dostatečně pružná a 

dokázala rychle reagovat na změny na pracovním trhu. K tomu mohou podniku dopomoci 

agentury práce, které své zaměstnance do podniku "pronajímají" pouze na určitou, předem 

sjednanou dobu. Tím se firma stává více flexibilní a schopna bez větších problémů vykrýt 

výkyvy ve výrobním procesu. 

Agenturní zaměstnávání zažívá v České republice v posledních letech velký boom. Nejedná 

se o klasický způsob zaměstnávání- většina pracovněprávních vztahů je tvořena dvěma 

účastníky, u agenturního zaměstnávání se setkáváme se třemi subjekty - agenturou práce, 

zaměstnancem a uživatelem, u kterého zaměstnanec fakticky práci vykonává. 

Z ekonomického hlediska se jedná o pronájem pracovní síly. 

Největší rozmach agentury práce zaznamenaly po roce 2008, kdy podniky po zotavení z 

finanční krize začaly ve velkém zaměstnávat agenturní pracovníky, do doby než se trh 

stabilizoval a bylo možné znovu začít s náborem zaměstnanců do kmenového stavu.  

Téma je aktuální zejména z důvodu, že se agenturní zaměstnávání v posledních letech pomalu 

stává nedílnou součástí průmyslových podniků. Není výjimkou, že počet agenturních 

pracovníků přesáhuje i 30 % z celkového počtu zaměstnanců.  

Hlavním cílem práce je představit základní pojmy z oblasti agenturního zaměstnávání. 

Vysvětlit boom personálních agentur a zvážit výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání z 

pohledu výrobních podniků. Vycházet se přitom bude především z dostupné literatury a 

odborných článků na internetu, zejména zahraničních.  

První část práce se bude zabývat problematikou řízení lidských zdrojů a budou vysvětleny a 

popsány základní pojmy z oblasti plánování a organizace práce, zároveň bude nastíněna 

problematika získávání a výběru zaměstnanců.  

V druhé části práce budou rozděleny agentury zprostředkovávající zaměstnání a popsána 

náplň jejich práce. 

Poté budou vysvětleny základní pojmy z oblasti agenturního zaměstnávání a vymezeny 

vztahy mezi agenturou práce a uživatelem a uživatelem a zaměstnancem agentury práce, 

včetně všech náležitostí, které musí zúčastněné strany splňovat.  

V další části budou porovnány náklady na agenturní zaměstnance s náklady na ostatní 

způsoby zaměstnávání a budou shrnuty přednosti a nedostatky agenturního zaměstnávání z 

pohledu výrobního podniku. 
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1 Řízení lidských zdrojů 

Řízením lidských zdrojů se rozumí strategický a logicky promyšlený přístup k řízení lidí 

v organizaci tak, aby bylo možno s jejich pomocí úspěšně plnit cíle organizace. 

Existuje mnoho pohledů a interpretací na koncepci řízení lidských zdrojů, přesto se většina 

autorů shoduje v tom, že k nejdůležitějším charakteristikám patří [21]: 

 potřeba investic do lidských zdrojů, 

 strategický přístup k řízení lidských zdrojů a jeho potřeba sladění s podnikovou 

strategií, 

 řízení lidských zdrojů jako vrcholovým managementem řízená a manažersky 

orientovaná činnost, 

 strategický přístup k řízení lidských zdrojů automaticky posouvá tuto úlohu do funkce 

vrcholového managementu, 

 úloha liniových manažerů v zajištění řízení lidských zdrojů, 

 lidské zdroje jako konkurenční výhoda organizace,  

 eliminace úkolů odborových organizací a přesun významu ze vztahů mezi manažery a 

odbory na vztahy mezi manažery a pracovníky, 

 význam vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.  

V dnešní ekonomice, kdy tím nejcennějším zdrojem co organizace mají, jsou lidé, je zvlášť 

důležitá investice do lidských zdrojů. Lidské osobnosti jsou hlavním výrobním zdrojem, 

stávají se hlavním kapitálem - a pro správné fungování výrobního podniku v podmínkách 

tržního hospodářství je třeba pravidelného investování do hlavního výrobního kapitálu.  

Lidé se zároveň stávají i hlavním faktorem konkurenční výhody, tak jako to dříve pro výrobní 

podniky byly účinnější a efektivnější výrobní stroje a zařízení - tedy hlavní výrobní kapitál, 

dnes jsou to lidé.  

1.1 Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů neboli personální plánování, má za úkol zanalyzovat a stanovit, 

kolik dodatečných pracovníku bude organizace potřebovat k realizaci svých cílů. [2] 

Quinn Mills (1983) říká, že plánování lidských zdrojů „je proces, který v sobě spojuje tři 

důležité činnosti: 1. rozpoznávání a získávání správného počtu lidí se správnými 

dovednostmi, 2. jejich motivování tak, aby odváděli vysoký výkon, a 3. vytváření 

interaktivních vazeb mezi cíli podnikání a činnostmi týkajícími se plánování pracovníků“. [1] 
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Celý proces plánování lidských zdrojů je znázorněn na obrázku 1.  

 

Obr. 1 Cyklus klíčových procesů řízení lidských zdrojů [2] 

Je třeba rozlišovat mezi tzv. „tvrdým“ a „měkkým“ plánováním, kdy [1]: 

a) tvrdé plánování - rozumí se jím plánování, které je založeno na kvantitativní 

analýze je - třeba se postarat o tom, aby v okamžiku potřeby byly k dispozici správné 

počty správných lidí, 

b) měkké plánování - zajištění  lidí se správným typem postojů a motivace.  

Mezi hlavní cíle plánování lidských zdrojů lze zařadit zejména [2]: 

 kvantita (množství) - takové počty lidí, které organizace potřebuje, 

 kvalita - lidé s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, 

 s žádoucími osobnostními charakteristikami, 

 motivované k plnému pracovnímu nasazení, 

 optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků, 

 ekonomičnost procesů řízení lidských zdrojů. 

Personální plánování se skládá ze tří kroků [11]:  

1. Plánování potřeby pracovníků - jedná se o plánování pracovních míst, respektive 

plánování poptávky po pracovních silách. 

2. Plánování pokrytí potřeby pracovníků - předvídání nabídky pracovních sil 

v organizaci i mimo ni. 

3. Plánování personálního rozvoje jednotlivých pracovníků - je nedílnou součástí 

personálního plánování. Každý člověk má své cíle, mezi které se řadí i cíle pracovní, 

rozvoj kariéry a v neposlední řadě uspokojení z vykonávané práce.  
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Pro personální plánování je rozhodující především kvalitní prognóza - a to jak v případě 

potřeby pracovních sil v organizaci, tak zdroje těchto pracovních sil, z kterých se dá tato 

potřeba krýt. Dalo by se tedy říct, že kvalita plánování = kvalita prognóz. Aby prognózy byly 

opravdu kvalitní je třeba důkladných znalostí stavu a dosavadního vývoje jevů a procesů a 

poznání zákonitostí a vztahů, které v této oblasti působí a souvisejí - a to ať přímo nebo 

nepřímo - s problematikou pracovní síly.  

Uplatňování přístupu v plánování lidských zdrojů a míra jejich použití závisí vždy na tom, jak 

management uznává to, že úspěch se odvíjí od předpovídání budoucí potřeby pracovníků a na 

zavádění plánů, které budou směřovat k uspokojení této potřeby. Tento přístup je ale také 

ovlivněn tím, do jaké míry je možné zpracovat přesné předpovědi. [1] Pokud organizace 

působí ve vysoce proměnlivém prostředí, je těžší předvídat budoucí podobu činností, proto se 

tyto organizace budou asi spoléhat spíše na okamžitá a krátkodobá opatření, která se týkají 

získávání a udržení lidí. 

1.2 Motivace pracovníků 

Pro dosažení trvale vysoké úrovně výkonu lidí, je třeba věnovat zvýšenou pozornost motivaci 

lidí. K tomu je možno si dopomoct takovými nástroji jako jsou - odměny, různé stimulanty, 

vedení lidí a hlavně práce, kterou vykonávají, a podmínek v organizaci, za nichž tuto práci 

vykonávají. Je třeba vytvořit a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí tak, aby byli 

jednotlivý pracovníci dostatečně motivování a díky tomu dosahovali výsledků, které 

odpovídají očekávání managementu. 

1.2.1 Teorie motivace 

Teorie motivace se zabývá procesem motivování. Popisuje, jak si mohou organizace pomoci 

v motivování a povzbuzování lidí tím, že dají pracovníkovi svobodu jednání a rozhodování, 

řízení se vlastním úsudkem - aby uplatnili své schopnosti a vyvinuli své úsilí způsobem, který 

podpoří nejen uspokojení jejich vlastních potřeb, ale také přispěje ke splnění cílů organizace. 

Zkoumá také spokojenost s prací - faktory, které ji vytvářejí, a také její vliv na pracovní 

výkon. [1] 

Přestože jen spokojenost s prací sama o sobě není zárukou výkonnosti, pracovní ochoty, ale 

ani dalších pozitivních pracovních postojů, je jejím předpokladem.  

Existuje řada teorií motivace, mezi ty nejvýznamnější se řadí [1]: 

1. Teorie instrumentality se objevila ve druhé polovině 19. století. Zjednodušeně řečeno 

tvrdí, že lidi je možno motivovat pouze penězi, protože pouze pro peníze pracují. 

Motivování pracovníků tímto způsobem bylo a stále je široce používáno, v mnohých 

případech i úspěšně. Je třeba ale myslet na to, že nerespektuje řadu dalších lidských 

potřeb.  

2. Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) se zabývá obsahem motivace. Tvrdí, že obsah 

motivace tvoří potřeby a neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy. Tedy, 

že každé chování je motivováno neuspokojenými potřebami. Ne všechny potřeby jsou pro 

danou osobu stejně důležité - čím důležitější, tím více vynaloží úsilí k dosažení cíle.   
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Tato teorie je komplikovaná i vzhledem k tomu, že mezi potřebami a cíli neexistuje žádný 

jednoduchý vztah. Teorii potřeb původně vytvořil Maslow - jeho hierarchie potřeb je 

následující: 

a) fyziologické - potřeba vody, kyslíku aj., 

b) jistoty a bezpečí, 

c) sociální - potřeba lásky, rodiny aj., 

d) uznání - sebeúcta, prestiž, 

e) seberealizace - potřeba rozvíjet schopnosti a dovednosti. 

Maslowova teorie je kritizována především pro svou nepružnost a nekompromisnost. 

3. Teorie zaměřené na proces kladou důraz na psychologické procesy nebo síly ovlivňující 

motivaci, i na základní potřeby.  

Teorie zaměřené na proces se dále rozdělují na: 

a) Expektační teorie - říká, že motivace a výkon jsou ovlivněny: 

 vnímaným spojením mezi výkonem a úsilím, 

 vnímaným spojením mezi výsledky a výkonem, 

 významem výsledku pro danou osobu. 

Musí existovat vazba mezi úsilím a odměnou.  

b) Teorie cíle - říká, že pokud se zaměstnancům dají těžší, ale splnitelné cíle a 

dostane se jim zpětné vazby - motivace a výkon se zlepší.  

c) Teorie spravedlnosti - lidé jsou motivovanější, pokud se s nimi jedná slušně a 

spravedlivě. Tedy jsou spravedlivě odměňováni. 

Pro manažery je užitečnější pro motivování zaměstnanců používat teorii zaměřenou na proces 

než teorii potřeb. 

1.2.2 Faktory ovlivňující pracovní výkonnost 

V motivaci zaměstnanců se nelze zaměřovat pouze na hmotnou stimulaci, ale je třeba se na to 

dívat jako na celý systém faktorů vedoucích ke zvyšování výkonnosti a uspokojení z práce. 

Kvalita práce a intenzita pracovního úsilí je ovlivněna zejména [11]: 

a) Vnitřní motivací - do té patří faktory, které si vytvářejí sami lidé - a ty je poté 

ovlivňují, aby se chovali určitým způsobem, případně se vydali určitým směrem. Tyto 

faktory tvoří odpovědnost, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

příležitost postupovat v hierarchii pracovních funkcí. 

b) Vnější motivací - sem patří odměny (např. zvýšení platu, pochvala), ale také 

tresty - kritika aj.  

Výsledný efekt pracovní činnosti není závislý pouze na pracovním úsilí. Úsilím, je možno 

pracovníka motivovat pouze do úrovně jeho znalostí a schopností, nanejvýš je možno ještě 

motivovat jeho zájem na zvýšení jeho znalostí nebo schopností. [6] Pracovní znalosti a 

dovednosti jsou především výsledkem vzdělávání a tréninku profesních znalostí, dovedností a 

návyků. Významnou roli v procesu motivace může sehrát také možnost rozvoje pracovních 

znalostí a dovedností. 
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1.3 Získávání pracovníků 

Získávání zaměstnanců spadá pod personální činnosti, které mají za cíl s vynaložením 

minimálních nákladů přitáhnout a najmout kvalifikovanou pracovní sílu. 

Vzhledem k pevně daným nákladům na získávání zaměstnanců, je pro organizaci užitečnější 

dát přednost kvalitě před kvantitou - dosáhnout nižšího poměru mezi počtem žadatelů a 

počtem nabízených míst, tak aby se dalo soustředit na kvalitní provedení výběru, protože ne 

každý pracovitý a kvalifikovaný člověk je vhodný pro danou funkci - je třeba zohlednit i jiné 

předpoklady jakou jsou např. schopnost pracovat v týmu, charakterové vlastnosti, sociální 

inteligence aj. 

V prvé řadě je třeba začít plánováním, které bude vymezovat kolik a jakou pracovní sílu 

organizace potřebuje a odkdy. Podle toho se poté bude odvíjet načasování okamžiku, kdy se 

začne s oslovením trhu práce. [6] 

1.3.1 Trh práce 

Trh práce je místem, na kterém se setkávají ti, co práci poptávají s těmi, co ji nabízejí, neboli 

místo kde se střetávají potenciální zaměstnanci se zaměstnavateli. 

Podle toho kde k této interakci dochází, se dělí trh práce na [6]: 

a) Vnější trh práce - zde patří, např. nezaměstnaní, absolventi, ženy z mateřské dovolené, 

zdravotně postižení občané, cizinci a důchodci.  

Získávání pracovníků z vnějšího trhu práce má své výhody i nevýhody. 

Výhody: 

 škála a paleta talentů a schopností bude na vnějším trhu vždy mnohem větší 

oproti tomu, co se dá nalézt uvnitř organizace, 

 s novým pracovníkem z vnějšího trhu přichází i nový proud myšlenek, nápadů, 

poznatků a zkušeností, 

 ve většině případů je levnější i méně obtížné najít vysoce kvalifikované 

pracovníky, techniky a manažery z vnějšího trhu než je vychovávat 

v organizaci. 

Nevýhody: 

 najít zaměstnance z vnějšího trhu je mnohem nákladnější, obtížnější a časově 

náročnější, 

 je třeba delší doby na adaptaci a orientaci pracovníků, 

 může vzniknout demotivace stávajících pracovníků, kteří se cítili více 

kvalifikování či oprávněni získat obsazované pracovní místo. [11] 

b) Vnitřní trh práce - zde se řadí pracovníci, které organizace uspořila v důsledku nahrazení 

lidské práce stroji, zlepšené organizace práce apod. 

Stejně tak jako získávání pracovníků z vnějšího trhu práce, tak i získávání z toho vnitřního má 

své výhody a nevýhody.   
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Výhody: 

 organizace zná silné i slabé stránky uchazeče o pracovní místo, stejně tak 

uchazeč zná organizaci, 

 zvýšení motivovanosti pracovníků - možnost kariérního postupu, 

 lepší návratnost investice, které organizace vložila do pracovníků, lepší využití 

zkušeností, které pracovníci získali v organizaci.  

Nevýhody: 

 soutěžení mezi zaměstnanci může také negativně ovlivnit morálku a 

mezilidské vztahy ve firmě, 

 do organizace se nedostane nový náhled na věc a odlišné přístupy k řešení 

problémů, 

 pracovníci mohou být povýšeni až tehdy, když se dostanou na místo, kde už 

nestačí úspěšně plnit úkoly. [11] 

1.3.2 Metody získávání uchazečů 

Pokud organizace neuvažuje o vnitřním zdroji uchazečů, pak jsou hlavními zdroji uchazečů 

[11]:  

1. Inzerování 

Jedná se zatím o nejvíce používanou metodu pro získávání nových zaměstnanců. Inzeruje 

se především ve sdělovacích prostředcích, tiskovinách, ale také prostřednictvím rozhlasu 

či televize.  

V případě inzerování jde zejména o to upoutat pozornost potenciálního zaměstnance a 

udržet jeho zájem, proto je vhodné sdělovat informace o místě či podniku zajímavým a 

atraktivním způsobem, tak aby si inzerát potenciální uchazeči přečetli až do konce a to 

mělo za následek dostatečný počet opovědí na něj. [1] 

Výhody: 

 rychlost, kterou se dostane k adresátovi, 

 velké množství potenciálních uchazečů, kteří se o volném místě mohou 

dozvědět. 

Nevýhody: 

 může jí být cena inzerce, kdy snaha na minimalizaci tohoto nákladu je na úkor 

efektivnosti inzerátu. 

2. Internet 

Používá se také termín e-recruitment- jedná se o získávání nových pracovníků pomocí 

počítačových sítí, např. veřejná internetová stránka nebo veřejnosti nepřípustná webová 

stránka, kde organizace uveřejňuje i nabídky zaměstnání. Internet je v současnosti 

podstatnou součástí při procesu získávání nových pracovníků, a zároveň slouží spolu 

s emailem zaměstnavateli ke komunikaci s uchazeči. [1] 

Výhody: 

 nízká cena - poskytnutí více informací, které se dají snadno aktualizovat za 

méně peněz, 
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 možnost dalších elektronických činností - např. vyplnění dotazníků, předvýběr 

uchazečů pomocí počítačového programu, elektronické třídění. 

Nevýhody: 

 okruh uživatelů internetu nezahrnuje všechny kategorie pracovníků.  

3. Externí služby (outsourcing) 

Outsourcing je přenesení odpovědnosti za určitou část aktivit organizace na externího 

dodavatele. V tomto případě se jedná o využívání externích firem pomáhajících při 

získávání pracovníků. Tyto firmy obvykle inzerují, provádějí pohovory s uchazeči a dělají 

předvýběr. [16] Vzhledem k jejich odbornému přístupu snižují pracnost získávání 

zaměstnanců, je ovšem nutné věnovat pozornost i výběru zprostředkovatelské agentury.  

Při samotném výběru externí společnosti je třeba přesně definovat činnosti, které pro nás 

má firma zajišťovat, nastavit si parametry (kolik lidí a na jak dlouho) a definovat termíny 

a sankční poplatky. [16] 

Mezi externí zprostředkovatelské agentury se řadí poradenské firmy, agentury práce, 

personální agentury a headhunt agentury. [11] 

Výhody: 

 zprostředkovatelské agentury mívají větší znalost trhu práce, 

 nejen získání pracovníků, ale i předvýběr, 

 vlastní databáze, 

 zkušenosti ve vyhledávání vhodných jedinců. 

Nevýhody: 

 finančně náročný způsob získávání zaměstnanců, 

 je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru zprostředkovatelské agentury, 

 při inzerování vystupuje klient anonymně - nižší efektivnost než u 

neanonymních inzerátů. 

1.4 Výběr pracovníků 

Výběr pracovníků zahrnuje proces, při němž je třeba rozpoznat, který z uchazečů o práci bude 

s největší pravděpodobností nejlépe vyhovovat požadavkům na obsazované pracovní místo, 

přičemž je třeba brát v úvahu nejen odborné, ale i osobnostní charakteristiky uchazečů, tak 

aby vybraný uchazeč přispíval k vytváření zdravých mezilidských vztahů v organizaci, 

akceptoval hodnoty pracovní skupiny i organizace a byl dostatečně flexibilní.  

1.4.1 Metody výběru pracovníků 

Mezi hlavní a nejpoužívanější metody výběru zaměstnanců patří [11]: 

1. Pohovor 

Výběrový pohovor je nejpoužívanější a klíčovou metodou výběru zaměstnanců, který má 

za cíl získat dostatečné a podrobnější informace o uchazeči, poskytnout uchazeči 

dostatečné informace o organizaci a v neposlední řadě také posoudit osobnost uchazeče.  

Podle toho, kolik lidí se pohovoru účastní, rozlišujeme následující typy pohovorů [1]: 



9 
 

Individuální pohovor - říká se mu také pohovor 1+1. Jedná se o pohovor, který 

s uchazečem vede jeden člen organizace. Mezi výhody patří možnost navázání úzkého 

kontaktu a vztahu mezi pracovníkem, který vede pohovor a uchazečem - otevřenější 

atmosféra. Naopak nevýhoda může být nebezpečí subjektivního posuzování. 

Pohovor před panelem posuzovatelů - skupina dvou nebo více lidí. Panel obvykle 

tvoří personalista, bezprostřední nadřízený obsazovaného místa a zkušený psycholog. 

Výhodou je minimalizace subjektivního posuzování. 

Výběrová komise - uplatňuje se tehdy, pokud existuje více stran, které mají zájem na 

rozhodování o výběru. Výhodou je možnost různých lidí porovnat si své poznatky. 

Nevýhoda spočívá v tendenci výběrové komise dát přednost výřečnějším uchazečům a 

přehlédnout přitom jejich slabiny. 

2. Assessment centre (AC) 

Assessment centre je komplexní diagnosticko- výcvikový program, který využívá různých 

metod. [11] Mezi jeho hlavní rysy patří zejména hodnocení uchazečů několika 

proškolenými hodnotiteli, zároveň se uchazeči hodnotí najednou, tak aby bylo umožněno 

vzájemné působení mezi nimi, používají se testy osobnosti, testy schopnosti a pohovory, 

uchazeči mají také za úkol plnit různé úlohy, při kterých se řeší simulované každodenní 

problémy, které se vyskytují na pracovním místě - výkon v těchto úlohách by měl 

odpovídat budoucímu pracovnímu chování uchazeče. 

3. Testy pracovní způsobilosti 

Mezi testy pracovní způsobilosti se řadí testy nejrůznějšího zaměření a spolehlivosti, 

jedná se o pomocný či doplňkový nástroj výběru pracovníků. Nejčastěji se jedná o testy 

[1]: 

Testy inteligence - mají sloužit k posouzení schopnosti myslet a plnit určité duševní 

požadavky. 

Testy schopností - jsou zaměřeny na mechanické a motorické schopnosti a také 

manuální zručnost, vlohy, prostorovou orientaci apod. 

Testy znalostí a dovedností - mají za úkol prověřit hloubku znalostí nebo ovládání 

odborných návyků. 

Testy osobnosti - patří sem testy, které mají ukázat uchazečovu osobnost, základní 

rysy povahy.  
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2 Agentury zprostředkovávající zaměstnávání 

Jak se zmiňuje v kapitole 1.3.2., je jednou z možností, jak najít vhodného uchazeče na 

obsazované pracovní místo využití externích zprostředkovatelských firem. Na trhu práce je 

velké množství firem, jejichž náplní je personální činnost. Poskytovatelem personálních 

služeb může být právnická i fyzická osoba, která má povolení od Ministerstva práce a 

sociálních věcí. Agentury zprostředkující personální činnost je třeba mezi sebou rozlišovat, 

protože každá může mít jinou klíčovou činnost.  

Ve většině případů zprostředkovatelské firmy nabízejí tyto služby [7]: 

 vyhledávání pracovníků pro firmy, 

 přidělování pracovníků na určitou, pevně domluvenou dobu, 

 outplacement- pomoc při propouštění zaměstnanců, 

 outsourcing, 

 vzdělávání a profesní rozvoj, 

 ostatní služby- např. personální audit, kontrola nemocných aj. 

Podle toho, jak probíhá samotný výběr uchazečů, se agentury zprostředkovávající práci dělí 

na [7]: 

1. agentura práce, 

2. personální agentura, 

3. poradenská agentura, 

4. headhunt agentura, 

5. personální agentury, podporované různými typy dotací, 

6. personálně- vzdělávací agentura. 

2.1 Agentura práce 

Agenturní zaměstnávání je unikátní institut - doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o 

pracích, které jsou konaný mimo pracovní poměr o trojstranný právní vztah „agentura práce- 

zaměstnanec- uživatel“- tento vztah je znázorněn na obrázku 2. Charakter vztahů v tomto 

trojúhelníku je jak pracovněprávní tak i obchodněprávní. [20] 

 

 
Obr. 2 Smluvní provázanost mezi stranami při využívání agentury práce [7] 
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Fáze procesu 

Úkolem agentury práce je najít pro klienta vhodného kandidáta na obsazovanou pozici. 

Vybraný uchazeč je firmě pouze dočasně přidělen, jedná se o zaměstance agentury. Jednotlivé 

kroky, které agentura práce podniká při hledání vhodného uchazeče: 

1. Získání požadavků - v této části procesu je třeba, aby klient přesně formuloval 

požadavky pro získávání a výběr agenturního zaměstnance a přesně popsal funkci, 

jakou bude zastávat. 

2. Vyhledání vhodných kandidátů - pomocí informací, které agentura získala od 

klienta v první fázi, je možno začít hledat na obsazované místo vhodného kandidáta. 

Pracovní agentura hledá vhodného uchazeče mezi svými zaměstnanci dle požadavků 

klienta. 

3. Představení uchazeče firmě - v této fázi procesu je nejvhodnější kandidát, kterého 

agentura práce vybrala dle předem stanovených požadavků představen klientovi. 

V případě, že klient rozhodne o tom, že uchazeč splňuje všechny požadavky na 

obsazovanou funkci, je možno přejít k poslednímu bodu. V opačném případě si 

agentura vyžádá upřesnění požadavků na obsazovanou pozici a poté znovu hledá 

vhodného kandidáta mezi svými zaměstnanci. 

4. Dočasné přidělení zaměstnance do firmy - dočasné přidělení končí, jakmile uplyne 

doba, na kterou bylo dočasné přiřazení sjednáno nebo dohodou mezi agenturou a 

zaměstnancem, případně jednostranným prohlášením uživatele či zaměstnance. 

Po dobu dočasného přidělení agenturního zaměstnance k výkonu práce u uživatele se o 

přidělování úkolů, organizaci, plnění a kontrolu úkolů, vytváření vhodných pracovních 

podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stará uživatel. Ovšem uživatel 

nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit žádné právní úkony jménem agentury. 

[12] Agenturní zaměstnávání je z hlediska ekonomické povahy pronájmem pracovní 

síly - vykonanou práci agentura účtuje jako službu či dodávku.  

Agenturní zaměstnanci jsou většinou chápani jako dočasní pracovníci, které využívají 

podniky převážně k pokrytí absence kmenových zaměstnanců, vykrytí špiček ve výrobě a na 

různé sezónní práce. Některé výrobní podniky se ovšem rozhodnou využívat tyto pracovníky 

dlouhodobě spíše než zaměstnávat stálého zaměstnance, protože pomocí agenturních 

pracovníků mohou minimalizovat riziko, pokud je jejich blízká budoucnost nejistá. [8] 

V případě krize či snižování stavů v podnicích to nejdříve pocítí právě agenturní zaměstnanci 

a agentury práce, ale naopak v případě zotavení bývají agentury práce jedny z prvních, kteří 

jsou osloveni k „dodání“ zaměstnanců, než se ekonomika zotaví a podnik opět 

stabilizuje - teprve poté většinou začíná nábor stálých zaměstnanců. 

Komerční pracovní agentury hrají důležitou roli ve fungování moderních trhů práce. Díky 

rostoucí potřebě poskytnout pracovníky a služby pro rychle rostoucí a flexibilní pracovní trh 

došlo k velkému rozvoji těchto agentur jak u nás tak i ve světě. Jedná se o nejrychleji rostoucí 

formu zaměstnanosti v EU od roku 1990. [3] 
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V roce 2012 agentury práce zaměstnávaly po celém světě téměř 36 mil. pracovníků. Zhruba 

23 % z celkového počtu spadá na Evropu. Na obrázku 3 je uveden počet agenturních 

zaměstnanců ve vybraných zemích Evropy. [5] 

 

Obr. 3 Počet osob zaměstnaných u agentur práce ve vybraných zemích Evropy v roce 2012 

[5] 

Agentury práce jsou ve většině případů v České republice využívány v odvětví výroby a 

služeb, kde není třeba vysoká kvalifikace. Jinde ve světě např. ve Francii jde o běžný způsob 

zaměstnávání i v případě vysoce specializovaných pozic. [7] V Česku se lidé nechávají 

zaměstnávat tímto způsob neradi především proto, že se od nich vyžaduje vysoká flexibilita a 

také nemožnost ovlivnit místo, kde budou v dalším období pracovat. U nás je agenturní 

zaměstnávání chápáno jako zdroj příjmu na přechodnou dobu, případně jako odrazový můstek 

na trhu práce.  

Celosvětový průměr agenturních zaměstnanců na celkové zaměstnanosti klesl z 1 % na 0,9 %. 

V Evropě v roce 2012 činil 1,6 %, na obrázku 4 jsou znázorněny vybrané země a jejich podíl 

zaměstnanců na celkové zaměstnanosti. [5] 

 

Obr. 4 Podíl agenturních zaměstnanců na celkové zaměstnanosti ve vybraných zemích v roce 

2012 [5] 
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2.2 Personální agentura 

V oblasti personalistiky byly personální agentury první ze všech druhů firem na českém trhu 

podnikajících v této oblasti. Vzhledem k nově se otvírajícímu a dynamicky se rozvíjejícímu 

českému pracovnímu trhu, sebou obvykle zahraniční firma „vzala“ i zahraniční personální 

agenturu, s kterou již měla zkušenosti ze své mateřské země. [7] Tak v Čechách začaly 

vznikat první zejména zahraniční personální agentury. Český trh ovšem na něco takového 

nebyl zvyklý - do té doby nebyla běžná nezaměstnanost, lidé neznali výběrové pohovory a 

nevěřili jim, nebyli zvyklí hledat práci - v jedné firmě pracovali celý život, popřípadě mnoho 

let.  

Personální agentury je možno definovat jako zprostředkovatelny práce. Ve většině případů 

spolupracují s organizacemi při získávání nových zaměstnanců. Firmy je využívají zejména, 

pokud hledají zaměstnance na nižší pozice a na funkce ve středním managementu. Mezi 

nesporné výhody personálních agentur patří především znalost podmínek konkrétního trhu 

práce, a také disponují vlastní databází zájemců o zaměstnání. [13] To jim umožňuje rychle a 

poměrně levně zajistit dostatek vhodných kandidátů na dané pracovní místo. Zařídí také 

ostatní činnosti, které souvisí s nalezením vhodného kandidáta, kam je možno zařadit 

korespondenci v zastoupení organizace a zorganizování výběrového řízení. Personální 

agentura si obvykle účtuje za nalezení vhodného kandidáta dvě až tři nástupní mzdy 

zaměstnance.  

Personální práce v personálních agenturách se výrazně liší od práce personalisty v jiných, 

např. výrobních firmách. Personalista v personálních agenturách provádí tyto specializované 

činnosti mnohokrát do roka, na rozdíl od personalisty v jiných firmách, proto musí mít 

mnohem více odborných znalostí a schopnost rychle se zorientovat ve firmě zákazníka tak, 

aby dokázal navrhnout co nejkompetentnější řešení pro danou situaci a organizaci.  

Fáze procesu 

Hlavní úkol personálních agentur je najít na obsazovanou pracovní pozici co nejvhodnějšího 

kandidáta, pro tuto činnost se také používá označení recruitment. [7] Agentura nejen vyhledá 

uchazeče, který má o pracovní místo zájem, ale také se musí zaručit za jeho profesní, osobní a 

morální kvality a zároveň vybrat takového, který se co nejrychleji adaptuje do svého 

pracovního týmu. 

Recruitment má několik fází [7]: 

1. Získávání požadavků a jeho podrobná specifikace - agentura musí získat 

požadavek od firmy, která obsazuje volné pracovní místo. Pokud má agentura dobré 

jméno, stává se, že ji kontaktuje firma sama, většinou ale pracovníci personální 

agentury musí sami sledovat vydané inzeráty a firmu hledající nového zaměstnance 

kontaktovat a vysvětlit ji výhody spolupráce s personální agenturou.  

Firmy obvykle spolupracují s větším množstvím personálních agentur, pokryjí tím 

celý pracovní trh a zaplatí pouze té agentuře, která jim první sežene vhodné kandidáty.  

2. Vyhledání vhodných uchazečů - díky informacím, které agentura získala v první 

fázi, může začít hledat vhodné kandidáty. K tomu má k dispozici různé nástroje 

jakými jsou- interní databáze, inzerce, komunikační portály, doporučení aj.  
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3. Předběžný výběr - jedná se o výběrový pohovor, kde pracovníci personální agentury 

získávají informace o předchozích pracovních zkušenostech, kariérní motivaci, o 

představě finančního ohodnocení aj.  

4. Představení uchazečů firmě - úspěšní kandidáti jsou poté přizvání na výběrový 

pohovor do firmy, u kterého může i nemusí být přítomen pracovník z personální 

agentury.  

5. Rozhodnutí k přijetí - po představení uchazečů má klient určitou dobu na 

rozmyšlení. Pokud se nerozhodne pro žádného z představených kandidátů, může také 

požadovat další možné - většinou také doplní informace či požadavky na kandidáta.  

6. Adaptační fáze a garanční doba - jakmile firma podepíše pracovní smlouvu s novým 

pracovníkem, nastává garanční doba na dobře odvedenou práci personální agentury. 

Ta trvá většinou tři měsíce, u vysoce specializovaných či manažerských pozic to může 

být až šest měsíců. V případě, že by se pracovník neosvědčil, tak většina personálních 

agentur garantuje vrácení finanční částky či vyhledání nového vhodnějšího kandidáta 

na náklady personální agentury. Průměrně trvá výběrové řízení vedené personální 

agenturou 6 týdnů, celý tento proces je uveden v tabulce číslo 1. 

 

Tab. 1 Jednotlivé fáze procesu recruitment v týdnech [7] 

Fáze procesu Doba trvání v týdnech 

Vyhledání kandidátů 1  

Diagnostika 2  

Představení kandidátů 1 

Rozhodnutí klienta 2  

Garance a adaptace 12  

 

2.3 Poradenská agentura 

Personálně poradenské agentury mají v náplni práce poradenské aktivity, které většinou 

souvisejí s dílčími či komplexními aktivitami v oblasti řízení lidských zdrojů v organizaci. 

[10] K tomu aby spolupráce firmy s poradenskou agenturou byla úspěšná, je třeba, aby firma 

poradci poskytla dostatečné množství podkladů a co nejpřesněji definovala svůj problém a 

čeho chce dosáhnout.  

Poradenské agentury nabízejí vysoce odborný přístup, který zajišťují vysokoškolsky vzdělaní 

konzultanti s praktickými zkušenostmi. Odměna pro poradenské agentury bývá různá, je to 

ovšem finančně náročná záležitost. [6] 

Fáze procesu 

Celý poradenský proces je o společné činnosti konzultanta a klienta, při které se předpokládá 

vyřešení určitého identifikovatelného a analyzovaného problému a případně realizace změn 

v zadavatelské organizaci.  

Mezi jednotlivé fáze patří [10]:  

1. Vstup - v této fázi dochází k prvnímu kontaktu se zákazníkem, probíhá předběžná 

diagnóza problému, plánování zakázky, případně zakázkové návrhy zákazníkovi a 

sepsání poradenské smlouvy. 
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2. Diagnóza - je třeba zjistit skutečný stav ve firmě, v této fázi také dochází k analýze a 

syntéze faktů a k detailnímu zkoumání problému. 

3. Plánování akce - zde přichází na řadu vypracování řešení a zhodnocení alternativ. 

V této fázi také probíhá předání návrhu zákazníkovi a plán implementace. 

4. Implementace - pomoc při implementaci návrhů a školení. 

5. Ukončení - v tomto bodě procesu se zhodnotí spolupráce, sepíše závěrečná zpráva a 

vypořádají se závazky. V některých případech se řeší i plány na další spolupráci. 

Podle obsahu poradenských činností je možno rozlišit tři základní typy personálního 

poradenství [10]: 

o Expertní poradenství - jednorázový přenos znalostí od experta ke klientovi. 

o Procesní poradenství - poskytnutí znalostí a dovedností, tak aby klient mohl řešit 

problémy samostatně. Procesní poradenství má za úkol sledovat rozvoj klientových 

dovedností. 

o Krizové poradenství - v případě, že není jasné, kde spočívá skutečný problém. 

Poradenský expert pomáhá klientovi při komplexním řešení situace - zjistit podstatu 

problému, zhodnotit situaci a najít a vybrat vhodnou nápravu. 

Většina personálně poradenských agentur nabízí tyto služby [13]: 

 Získávání a výběr pracovníků do trvalého pracovního poměru - nalezení 

vhodného kandidáta do trvalého pracovního poměru, na dobu neurčitou a na plný 

úvazek. Řadí se sem poradenský servis při specifikaci požadavků na profil pracovníka, 

také tato služba může zahrnovat - tvorbu inzerátů, přijímání a vyhodnocování 

písemných žádostí, provedení výběrového řízení, shrnutí výsledků apod. 

 Získávání a výběr pracovníka do přechodného pracovního poměru - nalezení 

vhodného kandidáta do přechodného pracovního poměru, na dobu určitou a zkrácený 

pracovní úvazek. Tuto možnost využívají zejména firmy, kde je třeba flexibilní 

pracovní síly např. v sezónní špičce, v dlouhodobé nepřítomnosti kmenového 

zaměstnance nebo při nárazových akcích. 

 Personální audit - zabývá se analýzou personální situace v organizaci, a to ve dvou 

hlavních oblastech [7]: 

o Oblast lidských zdrojů - patří sem zejména pracovní pozice a jejich obsazení, 

míra pracovního nasazení, posouzení pracovního klimatu, míra motivace a 

spokojenosti apod., 

o Oblast personálních procesů - personální nástroje, průběh personálního řízení, 

fluktuace a absence, personální strategie, popisy pracovních pozic apod. 

Personální audit může mít za cíl specifikovat požadavky na vybrané pozice, provést co 

nejefektivnější fúzi dvou podnikatelských subjektů, zjistit míru spokojenosti 

zaměstnanců, odstranit procesy, které nejsou efektivní apod. 

Nejdůležitější v celém procesu personálního auditu je definování cíle a představy 

výstupů celé akce. 

 Assessement centre (AC) - více o AC v kapitole 1.4.1. 
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 Outplacement - patří sem především aktivity, které se využívají většinou při ukončení 

pracovního poměru z nadbytečnosti. Jedná se o proces, při kterém se pomáhá 

zaměstnancům s hledáním nového zaměstnání. [13] 

 Outsourcing - převzetí odpovědnosti za ucelenou část aktivit organizace externím 

dodavatelem.  

 Executive search - metoda, při které se vyhledávají vyšší manažeři cestou přímého 

oslovení - oslovují se přímo nejlepší kandidáti. [6] 

 Mezi jejich další služby také patří- analýzy a prognózy, péče o pracovníky, personální 

plánování, vzdělávání a trénink pracovníků apod.  

2.4 Headhunt agentura 

Mezi headhunt agentury se řadí ty agentury, které se specializují na hledání vrcholového 

managementu, odborníků, specialistů nebo jiných úzce profilovaných pracovníků. Headhunter 

neboli „lovec hlav“ je člověk, který díky dlouhodobému pohybu na trhu práce získal cennou 

síť kontaktů a má zkušenosti s klasickým výběrem zaměstnanců. Náplní headhunt agentury je 

executive search neboli headhunting, což je přímé oslovování a vyhledávání vhodných 

kandidátů na obsazovanou pozici. Headhunt agentury musí být diskrétní, jejich práce 

nezahrnuje jako u personální agentury inzerování, mailování ani telefonování desítkám 

klientů. Na rozdíl od personálních agentur headhunt agentury obsazují již obsazenou pozici, 

kde klient požaduje rychlou výměnu pracovníků. [7] 

Headhunt agentura je placena dle toho jak vysokou a dobře hodnocenou pozici obsadí. 

Odměna také často bývá rozdělena do více částí. V každém případě se jedná o velmi 

nákladnou záležitost, proto se nevyužívá k obsazování nižších pozic. [17] 

Fáze procesu 

Headhunter by měl být schopen díky svým znalostem trhu ohodnotit kandidáta nejen po 

stránce osobnosti, ale v mnoha případech i prověřit jeho znalosti po odborné stránce.  

Headhunter postupuje při své práci podle následujících kroků [7]: 

1. Zjištění a získání požadavků - v prvé řadě je nutné získat dostatek informací o 

obsazované pracovní pozici a přesně definovat požadavek. Ve většině případů se 

obrací firma na headhunt agenturu. Tahle fáze je vůbec nejdůležitější z celého 

procesu. 

2. Vytvoření seznamu společností - headhunter si vytváří seznam organizací, ze kterých 

by kandidáti mohli pocházet. Ten poté dodá klientovi, který popřípadě některé 

organizace vyškrtne. Díky tomu klient a headhunter sestaví konečný seznam osob, 

které budou osloveni. V téhle fázi vychází headhunter zejména z osobních kontaktů a 

velké znalosti trhu.  

3. Osobní kontakt - s každým z vybraných kandidátů na obsazovanou pozici si 

headhunter domluví osobní schůzku. 

4. Doporučení - headhunter klientovi doporučí max. dva vhodné kandidáty na 

obsazovanou pozici. 

5. Setkání - poté přichází na řadu setkání klienta a vybraného kandidáta. 
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6. Uzavření pracovní smlouvy - pokud bude zadavatel s výběrem kandidáta spokojený, 

přichází na řadu uzavření pracovní smlouvy. V opačném případě hledání dalšího 

vhodného kandidáta. 

2.5 Personální agentury, podporované různými typy dotací 

Tyto personální agentury pracují za jiných podmínek než většina personálních agentur. Mají 

jasný cíl, kterým může být např. pomoc sociálně vyloučeným skupinám k získání zaměstnání, 

a k tomu také získali dotace z nějakého zdroje, tím obvykle bývá EU. [7] 

Ve většině případů se tyto agentury zaměřují na recruitment a činnosti s tím 

související - poradenství při hledání zaměstnání, diagnostika pracovních návyků a konzultace 

ke zlepšení těchto dovedností, odborné rady při sepsání profesního životopisu, zkouška 

přijímacího pohovoru apod. 

Od pracovníků těchto personálních agentur se vyžaduje velká trpělivost a pečlivost, jejich 

práce je daleko více individuálně zaměřená.  

Mezi tyto agentury se řadí i občanské sdružení FORMIKA, o.s., které se zabývá 

problematikou zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. 

2.6 Personálně- vzdělávací agentura 

Personálně - vzdělávací agentury se zaměřují na rozvoj a vzdělávání pracovníků. Jejich 

základní procesy jsou stejné jako u personálních agentur. Využívají různé vzdělávací 

programy tak, aby pomohly firmám v rozvoji jejich zaměstnanců.  

Mezi jejich vzdělávací aktivity patří [7]: 

 vytvoření individuálních, ale i týmových vzdělávacích programů, k čemuž využívají 

informace z psychologických diagnostik nebo z Assessment Centra, 

 vzdělávání pomocí různých metod - školení, workshopy, diskuzní fóra, konzultanství, 

mentoring, koučink, 

 vytváření e-learingových programů, 

 vytváření vzdělávacích akademií pro své klienty, 

 tvoření podpůrných didaktických pomůcek apod. 

Ceny za služby personálně - vzdělávacích agentur se liší, záleží na požadované službě, počtu 

účastníků, počtu lektorů, tématu vzdělávacího programu, na místu, kde školení bude probíhat 

apod. 

Mezi nejznámější personálně - vzdělávací agentury v České republice patří společnost EDLiT 

s.r.o., zabývající se převážně rekvalifikacemi, firemním vzděláním, pořádáním odborných 

seminářů a rozvojem lidských zdrojů.   
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3 Agenturní zaměstnávání 

Agentury práce působí zejména na úseku dočasného zaměstnávání. V případě agentur práce 

se jedná o takového zaměstnavatele (fyzická či právnická osoba), který na základě povolení 

podle zákona o zaměstnanosti zprostředkovává zaměstnání za podmínek stanovených 

zákoníkem práce, a je nezávislý na veřejných orgánech. [9] 

Agenturní zaměstnávání se do českého právního řádu zavedlo zákonem č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004. [20] Dříve tato činnost sice nebyla zákonem 

nijak upravena, ale její provozování nebylo příslušnými orgány státní správy jakkoliv 

postihováno.  

3.1 Právní úprava agenturního zaměstnávání 

Roku 1997 byla v Ženevě na zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce 

(MOP) přijata Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce. Ta se stala základem současné 

právní úpravy agenturního zaměstnávání. [14] V roce 2003 s Úmluvou vyslovil souhlas 

Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval, ovšem na svou legalizaci si 

institut agenturního zaměstnávání musel počkat až do roku 2004, kdy přišel v účinnost již 

výše zmiňovaný zákon č. 435/2004 Sb.  

Věcná působnost Úmluvy není omezena pouze na agenturní zaměstnávání, zabývá se i 

činností některých dalších soukromých agentur zprostředkovávající práci, dle Úmluvy se 

jedná o jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která je nezávislá na veřejných orgánech 

a poskytuje jednu nebo více z následujících služeb trhu práce: [20] 

 služby nebo sblížení více nabídek a žádostí o zaměstnání, aniž by se přitom soukromá 

agentura práce stala stranou pracovního poměru, který by z nich mohl vzniknout, 

 služby, které spočívají v zaměstnávání pracovníků s cílem dát je k dispozici třetí 

straně, kterou může být fyzická nebo právnická osoba, jež stanoví jejich úkoly a 

dohlíží nad jejich provedením, 

 jiné služby vztahující se k hledání zaměstnání, stanovené kompetentním orgánem po 

konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, jako 

například poskytování informací, které nejsou určeny ke sblížení specifických nabídek 

a žádostí o zaměstnání.  

Legislativa EU týkající se agentur, které působí v oboru dočasného zaměstnání, má společnou 

charakteristiku: pronajímání pracovní síly v EU je trojstranný vztah mezi společností klienta, 

zaměstnancem a agenturou práce, tak jak je uvedeno na obrázku 2 v kapitole 2.1. Až na tento 

základní model je legislativní situace v jednotlivých členských státech značně odlišná. 

V některých zemích jsou činnosti vykonávané agenturou práce značně regulovány, jinde je 

naopak příslušný legislativní rámec velmi pružný. 

V České republice se řadí mezi stěžejní právní předpisy, které upravují agenturní 

zaměstnávání, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 262/2006, zákoník práce, 

v platném znění. Dále ještě podzákonné právní předpisy, které upravují agenturní 

zaměstnávání. Mezi nejznámější patří: nařízení vlády o stanovení druhů prací, které agentura 

práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. [20] 
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3.2 Vztahy v agenturním zaměstnání 

Vztahy u agenturního zaměstnávání jsou specifické tím, že agentura práce je firmou, která 

zaměstnává a zároveň je zaměstnavatelem. Doplňuje pracovní poměr a dohody o pracích, 

které jsou konaný mimo pracovní poměr o trojstranný právní vztah „agentura práce – 

zaměstnanec - uživatel“, kde mezi sebou mají tyto subjekty jiné práva a povinnosti než je 

tomu u tradičního pracovního poměru. 

3.2.1 Vztah mezi agenturou práce a uživatelem 

Uživatel je spolu s agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem třetím subjektem, 

který se účastní agenturního zaměstnávání. Jedná se o takový subjekt, u kterého dočasně 

vykonává práci agenturní zaměstnanec. Dle zákona se jedná o právnickou či fyzickou osobu, 

která si od agentury práce pronajímá zaměstnance, aby pro ni vykonával práci, kterou mu 

přidělí a zároveň dohlíží na její provedení, přičemž není jejím zaměstnavatelem.  

Právní vztah, který vznikne při agenturním zaměstnávání mezi agenturou práce a uživatelem, 

je vymezen v zákoníku práce v § 308 a 309. [20] Konkrétní podmínky v případě samotných 

pronájmů zaměstnanců si agentura práce spolu s uživatelem musí povinně vyjednat, k tomu 

slouží tzv. dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.  

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

Všechny podstatné obsahové náležitosti, které je třeba uzavřít mezi agenturou práce a 

uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, upravuje novela zákoníku 

práce. [14] 

V dohodě o dočasném přidělení agenturního zaměstnance k uživateli musí být obsaženo: [14] 

 jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení dočasně přiděleného 

zaměstnance, 

 státní občanství dočasně přiděleného zaměstnance, 

 datum, místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance, 

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

na odbornou, příp. zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce, 

 stanovení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u 

uživatele, 

 místo výkonu práce, 

 den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele, 

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

zprostředkování zaměstnání. 

Dohoda mezi agenturou práce a uživatelem musí být uzavřena písemně.  

Rámcová dohoda o spolupráci při agenturním zaměstnávání 

Ve většině případů ještě agentura práce a uživatel uzavírají další dohody tak, aby byly 

smluvně upraveny všechny podmínky vzájemné spolupráce, tento dokument se zpravidla 

nazývá „rámcová dohoda“ a zákon ho po agentuře ani po uživateli nevyžaduje - není 

povinným právním úkonem. 
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V rámcové dohodě se zpravidla upravuje výše odměn (provize), tu se uživatel zavazuje 

agentuře práce za její služby uhradit, také splatnost této provize a způsob úhrady. Rámcová 

dohoda může také obsahovat dohodu o smluvní pokutě, tu se zavazuje uhradit agentura 

v případě, že by uživateli nedodala sjednaný počet zaměstnanců. A mezi nejdůležitější 

náležitosti, které by měla rámcová dohoda obsahovat, patří podrobná úprava odpovědnosti za 

náhradu případných škod. [20] 

České právní předpisy neobsahují žádnou specifickou úpravu pro případ škody způsobené 

zaměstnancem uživateli, avšak speciální úprava není nutná, postupuje se podle obecných 

zásad zákoníku práce při uplatnění náhrady škody vůči zaměstnanci. [9] Pokud způsobí 

zaměstnanec, kterého k uživateli přidělila agentura práce nebo zaměstnavatel, jinému 

zaměstnavateli při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s tím škodu, za tuto 

škodu odpovídá agentura práce, případně zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.  

Agentura práce tedy zodpovídá za škodu, kterou způsobí její zaměstnanec a zaměstnanec zase 

odpovídá za škodu agentuře práce jakožto svému zaměstnavateli. U škody způsobené 

z nedbalosti nesmí výše požadované náhrady přesáhnout u jednoho zaměstnance částku 

rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Pokud ovšem škoda byla 

způsobena úmyslně, v opilosti nebo po požití návykových látek, může agentura požadovat po 

zaměstnanci náhradu v plné výši. 

Přesto vzhledem k právní nejistotě, která u odpovědnosti za škodu při agenturním 

zaměstnávání stále existuje, uzavírají agentury práce s uživateli rozličné dohody, které 

upravují vzájemná práva a povinnosti v případě vzniku škody. [14] 

Přestup agenturního zaměstnance k uživateli 

V případě, že by se uživateli dočasně přidělený zaměstnanec zalíbil natolik, že by jej chtěl 

přijmout do standardního pracovního poměru, je jediným možným východiskem vzájemná 

dohoda všech tří stran. [20] Pokud by agentura práce odmítla svého zaměstnance ze smlouvy 

uvolnit, uživatel by jej mohl přímo zaměstnat až po uplynutí jeho pracovní smlouvy 

s agenturou práce, ta může být uzavřena nejdéle na dobu 12 měsíců.  

V praxi se tento problém nejčastěji zahrnuje do rámcové dohody, kde jsou jasně dané 

podmínky, za jakých agentura práce svého zaměstnance z pracovní smlouvy uvolní. Jedná se 

o tzv. „vyplacení“ agenturního zaměstnance uživatelem nebo o dohodu o provizi za následné 

zaměstnání jejího zaměstnance uživatelem.  

3.2.2 Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce 

Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce je ve většině případů bezesmluvní. 

Jediný případ, kdy zpravidla uživatel se zaměstnancem vstoupí do smluvního vztahu, nastane, 

pokud jsou mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší ochraně 

majetku uživatele neboli dohoda o odpovědnosti. Příkladem může být uzavření této dohody 

tehdy, pokud dočasný zaměstnanec pracuje na pozici pokladní - v takovém případě je 

uzavření této dohody takřka nutností. 
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Mezi kompetence uživatele ve vztahu k zaměstnanci agentury práce po dobu dočasného 

přidělení dle § 309 patří, že: [14] 

 ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, 

 řídí, kontroluje a organizuje práci agenturního zaměstnance, 

 agenturnímu zaměstnanci dává pokyny k účelu organizace, řízení a kontroly jeho 

práce 

 vytváří příznivé pracovní podmínky, 

 zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

V případě výše vyjmenovaných záležitostí uživatel vstupuje do práv a povinností 

zaměstnavatele, nesmí však vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem 

agentury.  

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má uživatel povinnosti: [20] 

 agenturnímu zaměstnanci zajistit před započetím práce školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci včetně seznámení s pracovním řádem a s právními a ostatními 

předpisy, které se týkají vykonávané práce, 

 vést vyšetřování a evidenci případných pracovních úrazů, 

 agenturního zaměstnance vysílat na lékařské prohlídky v rámci preventivní péče, 

 agenturnímu zaměstnanci poskytnout veškeré osobní ochranné pracovní prostředky, 

které při práci bude potřebovat, 

 dohlížet na dodržování zákonem stanovených přestávek v práci. 

3.3 Délka trvání dočasného přidělení 

Zaměstnance může agentura práce dočasně přidělit k výkonu práce u jednoho uživatele 

maximálně na dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. [14] Důvodem je především 

ochrana práva agenturního zaměstnance na získání stálého zaměstnání, které pro něj znamená 

vyšší míru právní i sociální jistoty. Toto ustanovení neplatí v případě, pokud o další 

pokračování dočasného přidělení u stejného uživatele zažádá sám zaměstnanec.  

V druhém případě se jedná o výjimku, kdy je zaměstnanec agentury u uživatele jako náhrada 

za zaměstnance (zaměstnankyni) uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou 

dovolenou a to až do doby návratu tohoto kmenového zaměstnance. [20] 

Dočasné přidělení může skončit ze strany zaměstnance nebo uživatele i před uplynutím doby, 

na kterou bylo sjednáno: [14] 

 dohodou mezi dočasně přiděleným zaměstnancem a agenturou práce, 

 jednostranným prohlášením uživatele dle podmínek, které jsou sjednané v dohodě o 

dočasném přidělení, 

 jednostranným prohlášením dočasně přiděleného zaměstnance dle podmínek, které 

jsou sjednané v dohodě o dočasném přidělení. 
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K dohodě dochází ve většině případů se souhlasem uživatele, protože pro něj to v praxi 

znamená, že přijde o dočasně přiděleného zaměstnance, s jehož prací počítá, čímž ztratí i jeho 

pracovní výkony, které se ne vždy podaří nahradit. Pro to jsou zpravidla podmínky, které 

zavazují agenturu práce k plnohodnotné kompenzaci zaměstnance, zavedeny ve smlouvě. 

U jednostranného prohlášení zákon nestanovuje žádnou obligatorní písemnou formu, 

konkrétní podmínky jednostranného prohlášení bývají sjednány v dohodě o dočasném 

přidělení, tu ovšem uzavírá uživatel a agentura práce, zaměstnanec tak tedy na sjednání těchto 

podmínek nemá žádný vliv. Aby tyto podmínky nebyly sjednané pouze ve prospěch uživatele, 

tak se prohlášení vyjednává tak, aby bylo možno smlouvu jednostranně vypovědět s určitou 

výpovědní lhůtou, ta je pro oba subjekty stejná. [20] Ve smlouvě by také měla být sjednána 

povinnost doručit jednostranné prohlášení vždy oběma „zbývajícím“ účastníkům. Před 

uplynutím doby, na kterou bylo dočasné přidělení sjednáno, dojde k ukončení také 

spolupráce, pokud skončí pracovní poměr dočasně přiděleného zaměstnance k agentuře práce. 

3.4 Rovné pracovní a mzdové podmínky agenturního zaměstnance 

Srovnatelné podmínky patří mezi jeden z klíčových prvků právní úpravy agenturního 

zaměstnávání a skládají se ze mzdových a pracovních podmínek. Zaměstnanec, který je 

dočasně přidělen u uživatele nesmí mít horší podmínky, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance uživatele. [9] Tímto ustanovením je chráněn nejen uživatel a 

agenturní pracovník před možnou diskriminací ze strany agentury práce, ale také zaměstnanec 

uživatele, neboť nehrozí případné nahrazování levnějšími zaměstnanci agentur práce. 

Srovnatelným zaměstnancem se rozumí takový zaměstnanec uživatele, který vykonává nebo 

by teoreticky vykonával práci srovnatelné nebo stejné složitosti, namáhavosti a odpovědnosti, 

konanou ve srovnatelných nebo stejných podmínkách, při srovnatelné nebo stejné pracovní 

výkonnosti, se srovnatelnými nebo stejnými výsledky práce a se srovnatelnou nebo stejnou 

kvalifikací a délkou odborné praxe. [14] 

Zákoník práce pak stanovuje také další kritéria, dle kterých se posuzuje: [9] 

 složitost, odpovědnost a namáhavost práce, 

 pracovní podmínky, 

 pracovní výkonnost. 

V praxi je možné poměrně často narazit na situace, kdy uživatel obsadí volnou pracovní 

pozici zaměstnancem agentury, který ovšem nemá dostatečnou praxi a kvalifikaci a není tedy 

plnohodnotnou náhradou za původního zaměstnance uživatele. V takovém případě zákon 

dovoluje, aby se pracovní a především mzdové podmínky lišily, je ovšem nutné, aby takový 

zaměstnanec měl stejné podmínky, jaké by měl v případě, že by na tuto pozici nastoupil jako 

kmenový zaměstnanec. 

V případě absence srovnatelného zaměstnance u uživatele a absence specifikace dané 

pracovní pozice v kolektivní smlouvě, musí uživatel a agentura práce uvést podmínky 

agenturního zaměstnance do souladu s podmínkami, jaké by měl potenciální zaměstnanec 

uživatele, pokud by jej uživatel na tuto pozici ve svém podniku obsadil. [20]   
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Zde je ovšem problémem dokázat, jaké pracovní a mzdové podmínky by srovnatelný 

zaměstnanec uživatele doopravdy měl. V praxi to tedy zůstává čistě na dohodě uživatele a 

agentury práce. 

3.4.1 Mzdové podmínky 

Mzdové podmínky u zaměstnance, který byl pronajat k výkonu práce u uživatele, nesmí být 

horší, než jsou nebo by byly podmínky u srovnatelného zaměstnance. Jedná se tedy o stejné 

mzdové nebo platové zařazení jako má srovnatelný zaměstnanec.  

V zákoníku práce však není blíže specifikováno, co se zahrnuje do okruhu „pracovních a 

mzdových podmínek dočasně přiděleného zaměstnance“. V praxi se proto setkáváme s tím, že 

práci agenturních zaměstnanců zlevňuje fakt, že nedosáhnou na některé finanční či penězi 

ocenitelné plnění, např. ta, která mají stabilizační nebo věrnostní povahu či náhrady mzdy, 

odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů nebo obligací ani odměna za 

pracovní pohotovost. [9] 

3.4.2 Pracovní podmínky 

Pojem „pracovní podmínky“ v právních předpisech není definován. Zákoník práce pouze 

specifikuje, podle jakých kritérií se pracovní podmínky posuzují. Je na agentuře práce a 

uživateli, aby pro zaměstnance agentury zajistila minimálně všechna stejná zvýhodnění, jako 

mají na základě právních předpisů, kolektivních smluv či vnitřního předpisu kmenoví 

zaměstnanci uživatele, pokud se týkají: [20] 

 délky pracovní doby (například kratší pracovní doba za plnou mzdu), 

 přestávek v práci (v případě, že jde o jejich délku a režim), 

 noční a přesčasové práce (například zvláštní příplatky za práci v noci), 

 státních svátků a dovolených (například týden dovolené za rok navíc), 

 přístupu k preventivní lékařské práci, 

 podmínek pro uspokojení kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů 

zaměstnanců (možnost ubytování v rekreačním středisku uživatele nebo přístup ke 

sportovištím v areálu podniku uživatele)  
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4 Kritické zhodnocení poznatků 

V této budou na konkrétním příkladu srovnány náklady na agenturního pracovníka s náklady 

na kmenového zaměstnance a shrnuty výhody a nevýhody agenturního zaměstnání pro 

výrobní podnik. 

4.1 Výhody agenturního zaměstnání pro výrobní podnik 

Flexibilita zaměstnaneckého poměru 

Velká výhoda agenturního zaměstnávání spočívá ve flexibilitě agenturních zaměstnanců. To 

je také důvod, proč agenturní zaměstnance využívají hlavně průmyslové podniky. Často se 

totiž stává, že i při optimálním počtu zaměstnanců se mohou vyskytovat nenadálé a dočasné 

situace třeba v podobě větší zakázky, které je nutné řešit co nejrychleji a s dostatkem pracovní 

síly. Stejný vliv na míru agenturního zaměstnávání má i ekonomická situace v zemi. V době 

ekonomické recese nejsou jisté zakázky a není tedy možné v lidských zdrojích dlouhodobě 

plánovat a pro pokrytí krátkodobých zakázek si firma raději najme dočasné zaměstnance 

přidělené od agentur práce. Pokud dojde k poklesu objemu firemních zakázek, propouštění se 

v prvé řadě týká agenturních zaměstnanců, kteří jsou v podniku pouze na předem sjednanou 

dobu. Na obrázku 5 je znázorněna průměrná doba přidělení agenturních pracovníků 

k uživateli v České republice v roce 2012. 

 

Obr. 5 Průměrná doba přidělení agenturních zaměstnanců k uživateli v České republice v roce 

2012 [5] 

 Rychlost obsazení volných místa 

Agentury práce mají také povětšinou již svou obsáhlou databázi potřebných profilů 

zaměstnanců. Výběr vhodného pracovníka tedy agentuře práce nezabere tolik času jako by 

tomu bylo v případě, že by si vhodné uchazeče hledal podnik sám. I v případě nespokojenosti 

uživatele s pracovníkem se agentura práce zavazuje najít uživateli jiného vhodného 

pracovníka na svoje náklady a to v relativně krátké době, tak aby uživateli nevznikly škody. 

< 1 měsíc 

20% 

1- 3 měsíce 

60% 

> 3 měsíce 

20% 
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Úspora na administrativních nákladech, benefitech a odstupném  

Dalším zlevňujícím faktorem je také skutečnost, že pro uživatele je zvlášť jednoduché a 

nenákladné "propouštění" agenturních zaměstnanců - firma jim neplatí žádné odstupné a z 

povahy věci není vystavena situacím, kdy by je zaměstnávala ve výpovědní době. V české 

praxi agenturního zaměstnávání mimo jiné agenturní zaměstnanci nedosáhnou také na některé 

finanční či nefinanční benefity. Sem patří například plnění, která mají stabilizační nebo 

věrnostní povahu či náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů 

nebo obligací, odměna za pracovní pohotovost a také příspěvek na důchodové či životní 

pojištění. 

Agenturní pracovník jako zdroj budoucích kmenových zaměstnanců 

Pokud by se firma rozhodla nabrat nové kmenové zaměstnance je možno "sáhnout" do řad 

agenturních pracovníků, které už má ozkoušené a ví, co od nich očekávat, navíc tyto 

pracovníky již není nutné znovu zaškolovat, s danou prací už mají zkušenosti. Tím by firma 

opět ušetřila prostředky, které by v opačném případě vynaložila na hledání, výběr a zaškolení 

nového pracovníka.  

Určování podmínek na straně podniku 

Nespornou výhodou pro uživatele je i ten fakt, že díky převisu poptávky po pracovních 

místech nad jejich nabídkou, si firmy mohou dovolit jít ještě níže s hrubou mzdou, což je pro 

agenturu práce ztrátové, jejich provize se totiž odvíjí od hrubé mzdy, ale vzhledem k tomu, že 

uživatele nechce ztratit, je ochotna přistoupit i na podmínky, které jsou pro ni méně výhodné, 

obzvlášť pokud se jedná o větší korporaci či firmu, u které má větší počet svých zaměstnanců. 

Úspora na mzdových nákladech 

Firmy mají často omezený rozpočet na zaměstnání kmenových zaměstnanců, to se dá vyřešit 

právě najmutím dočasných pracovníků. Vzhledem k tomu, že agentura práce vystupuje jako 

zaměstnavatel daného zaměstnanec, firma ušetří mzdové náklady a agenturního zaměstnance 

si naúčtuje jako jiný než mzdový náklad. To může být důležitý fakt pro velké mezinárodní 

korporace nebo firmy, které mají přísně dané rozpočty a potřebují pokrýt závazky s 

navýšeným počtem lidí, na které už v rozpočtu nemá dostatek peněz.  

Opakované prodlužování smlouvy 

Výhoda agenturních zaměstnanců oproti kmenovým spočívá v možnosti opakovaného 

prodlužování smlouvy na dobu určitou. Agenturního zaměstnance si uživatel pronajme na 

určitou předem domluvenou dobu a v případě potřeby je možno tuto dobu opakovaně 

prodlužovat, dokud bude potřeba zvýšená pracovní síla. Jedná se v podstatě o časově 

neomezenou možnost opakovaného uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, což je ve 

standardním pracovním poměru možné jen po dobu tří let.   



26 
 

V praxi to znamená, že agentura práce může na pokyn uživatele uzavřít s agenturním 

zaměstnancem smlouvu na tři měsíce, poté na půl roku a poté je prodlužovat po každém roce. 

Vyhledání zaměstnanců 

Výhodná pro uživatele může být také možnost, že si sám zaměstná brigádníky na dohodu o 

provedení práce, pokud ovšem uživatel počítá s tím, že takový zaměstnanec mu může 

odpracovat v jednom kalendářním roce pouze 150 hodin. Zákon v současné době sice 

neumožnuje dočasně přidělenému zaměstnanci agentury práce vykonávat činnost u uživatele 

na základě dohody o provedení práce, ale v praxi při snaze o snížení konečné ceny je možné 

nastavit takovou vzájemnou spolupráci, kdy agentura zajistí uživateli zaměstnance 

(brigádníky), a ten je ve svém podniku poté sám zaměstná na dohodu o provedení práce. 

Uživatel pak agentuře vyplatí pouze jednorázovou sjednanou provizi. [9] Díky této spolupráci 

uživateli odpadá část nákladů na zdravotní a sociální pojištění, které jinak platí v rámci úplaty 

za zprostředkování agentuře práce, ale vzhledem k tomu, že se oficiálně jedná o jeho 

zaměstnance, musí vést kompletní mzdovou agendu. V tomto případě se jedná již o službu 

vyhledávání zaměstnanců neboli recruitment. 

4.2 Nevýhody agenturního zaměstnání pro výrobní podnik 

Náklady na agenturního zaměstnance 

Hlavní nevýhoda agenturních zaměstnanců spočívá v jejich ceně. Jedná se o způsob 

zaměstnávání, který je relativně dražší než zaměstnání do kmenového stavu. V případě, že je 

uživatel se službami agentury práce spokojen a využívá je pravidelně, vznikne mezi 

uživatelem a agenturou rámcová smlouva, ta obsahuje koeficient, kterým se násobí hrubá 

základní mzda zaměstnance, případně i prémie či provize, to už však záleží na vzájemné 

dohodě mezi uživatelem a agenturou práce. Při koeficientu 1, 65 by to vypadalo následovně: 

Tab. 2 Náklady na kmenového a agenturního zaměstnance [15] 

 Agenturní zaměstnanec Kmenový zaměstnanec 

Hrubá základní mzda 20 000,- Kč 20 000,- Kč 

Provize agentuře práce  

(20 000 x 1,65= 33 000,- Kč) 

33 000-20 000= 13 000,- Kč  

Zdravotní pojištění 9 % hradí agentura  1 800,- Kč 

Sociální pojištění 25 % hradí agentura 5 000,- Kč 

Výsledná částka 33 000,- Kč 26 800,- 

 

Z tohoto příkladu je zřejmé, že dočasní pracovníci jsou pro firmu při zachování stejných mezd 

dražší alternativou kmenových zaměstnanců. Stejně tak je z toho příkladu jasné, že je pro 

uživatele levnější, pokud se koeficient násobí pouze základní mzdou bez provizí a prémií. 
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Nekvalitní agentura 

Nevýhoda pro uživatele se projeví také tehdy, pokud si ke spolupráci vybere nekvalitní 

agenturu práce. Taková agentura nemá potřebnou databázi zaměstnanců, do firmy často posílá 

nekvalifikované zaměstnance a mnohdy trvá nepřiměřenou dobu uspokojit potřeby uživatele. 

Tomuto případu je možné se vyhnout. Existuje Asociace poskytovatelů personálních služeb 

(APPS), která seskupuje agentury práce, které uživateli poskytují vysokou kvalitu nabízených 

služeb a zároveň přistoupily k etickému kodexu Asociace. 

Zdržení v případě nevyjasnění požadavků 

Ale i u kvalitních agentur uživatel dopředu často neví, jaký pracovník přijde a zda se bude na 

danou pozici hodit. Agentura přiděluje dočasné zaměstnance k uživateli na základě kritérií, 

která jim firma pro obsazovanou pozici poskytla, proto je nutné tato kritéria sestavit opravdu 

pečlivě. To, co uživatel považuje za samozřejmé, nemusí být tak jasné i pro agentury práce, 

proto je lepší do těchto kritérií zařadit naprosto vše, tak aby nedocházelo ke zbytečným 

omylům. Agentura práce má povinnost v případě nespokojenosti klienta s dočasným 

zaměstnancem najít jiného vhodnějšího zaměstnance na svoje náklady, ale jedná se o 

zbytečné zdržování a pro obě strany je tedy výhodnější se tomuto problému, který často 

vzniká jen z nedorozumění a nevyjasnění požadavků, vyhnout. 

Nemotivovaní pracovníci 

Další nevýhodou je fakt, že agenturní zaměstnanci berou práci u agentury pouze jako 

dočasnou záležitost, v případech, kdy si chtějí přivydělat, v nezaměstnanosti apod. Ve většině 

případů tak nemají pocit sounáležitosti k firmě, což má velký vliv na jejich přístup k práci. 

Také výhody, které mají kmenoví zaměstnanci, a na které zaměstnanec agentury nedosáhne, 

můžou být důvodem, proč se do pracovního procesu nezapojí na 100%. U agenturních 

pracovníků také odpadá možnost motivace pomoci kariérního a platového růstu. Naopak 

kmenový zaměstnanec, pokud je spokojený s prací a místem, se snaží pracovat tak, aby mohl 

profesně růst. 

4.3 Zhodnocení poznatků 

Agenturní zaměstnávání je v České republice stále velmi často chápáno jako vykořisťování, 

přitom to může být velmi dobrá alternativa jak pro nezaměstnané, tak pro firmy, které 

potřebují například pružně reagovat na výkyvy na pracovním trhu. Na první pohled se zdá, že 

je agenturní zaměstnávání dražší než jiné formy zaměstnávání, protože obsahuje mimo jiné i 

náklady na provizi agentuře. Oproti tomu je třeba brát v potaz, že odpadají náklady spojené s 

činností personální agendy, včetně koordinace a řízení směn a administrativní náklady, které 

jsou spojené s výpočtem mzdy. Agenturní zaměstnanci také nedosahují na některé finanční či 

nefinanční benefity, jako například cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů nebo 

obligací, odměna za pracovní pohotovost a také příspěvek na důchodové či životní pojištění.  
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To by se mělo změnit od roku 2016, kdy chce Ministerstvo práce a sociálních věcí srovnat jak 

mzdové, tak i pracovní podmínky agenturních zaměstnanců s kmenovými. Mimo to chce 

ministerstvo snížit kvótu pro podíl agenturních zaměstnanců v podniku na 15 % a také by 

chtělo zakázat zřetězování pracovních poměrů na dobu určitou v agenturním zaměstnávání. 

[19]  
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Závěr 

Agenturní zaměstnávání je zejména díky své flexibilitě a rychlosti pro podniky atraktivní a to 

i přesto, že se v České republice zatím stále vyvíjí. Umožňuje jim pružně reagovat na výkyvy 

na pracovním trhu, čímž získávají výhodu před konkurencí. V případě zvýšené poptávky 

firma najme určitý počet agenturních pracovníků pouze na předem sjednanou dobu, tak aby 

byla schopna vykrýt zvýšenou poptávku, což by u kmenových zaměstnanců nebylo možné. 

Díky tomu se agenturní zaměstnávání v České republice stává, stejně tak jako v západním 

světě, formou zaměstnávání, bez kterého se výrobní podniky neobejdou.  

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit spolupráci výrobních podniků s agenturami práce na 

základě poznatků, které jsem získala z dostupné odborné literatury a zahraničních článků a na 

základě těchto poznatků vyvodit výhody a nevýhody spolupráce z pohledu výrobního 

podniku. 

V kapitole 2.1. vysvětluji pojem agenturního zaměstnávání a zabývám se náplní práce 

agentury. Zaměřuji se také na průběh výběru uchazečů u agentury práce.  

V kapitole 3. vysvětluji pojem agenturního zaměstnávání, zabývám se právní úpravou 

agenturního zaměstnávání a vztahy, které mezi sebou mají strany agenturního zaměstnávání. 

Zároveň zde vymezuji náležitosti, které musí obsahovat rámcová dohoda o spolupráci při 

agenturním zaměstnávání a také podmínky v případě přestupu agenturního zaměstnance k 

uživateli. 

Hlavní přínos bakalářské práce je v kapitole 4., kde srovnávám náklady na agenturního 

zaměstnance s náklady na ostatní způsoby zaměstnávání a na konkrétním příkladu jsem 

porovnala, o kolik podnik vyjde agenturní zaměstnanec dráž než zaměstnanec kmenový. V 

kapitole 4. jsem také zhodnotila přednosti a nedostatky agenturního zaměstnání z pohledu 

výrobního podniku. 

Dle tabulky 2 je zřejmé, že agenturní pracovník vyjde podnik dráž než kmenový zaměstnanec. 

Na druhé straně je třeba brát v potaz, že firma ušetří náklady, které by jinak vynaložila na 

zaškolení, činnost personálního oddělení, případně i odstupné a administrativní náklady, které 

jsou spojené s výpočtem mzdy. 

Na základě poznatků, které jsem při psaní práce získala, výrobním podnikům doporučuji 

spolupráci s agenturami práce. Pro velké zahraniční firmy a korporace může být obzvlášť 

výhodná možnost si naúčtovat agenturní zaměstnance jako jiný než mzdový náklad a díky 

tomu dodržet dané rozpočty i v případě, že je třeba pokrýt závazky s navýšeným počtem lidí. 

Stejně je tomu i v případě, pokud firma potřebuje navýšit počet zaměstnanců v co nejkratší 

době. Agentury práce již mají své obsáhlé databáze profilů zaměstnanců, což jim umožňuje 

do firmy potřebné pracovníky dodat v relativně krátké době.  
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Na druhé straně je třeba pečlivě zvážit také nevýhody. Agenturní pracovník bere zaměstnání u 

agentury práce pouze jako dočasnou záležitost, zatímco zaměstnání do kmenového stavu 

zajišťuje stálost a loajalitu zaměstnance. 
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