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1. Úvod 

Podnikatelské prostředí, které je svázáno mnoţstvím předpisů, které upravují oblast 

zaměstnávání, má potřebu hledat jiné formy zaměstnávání pracovní síly, neţ klasický 

pracovní poměr. Pokud zákonné předpisy neomezují například délku pracovní doby, výši 

odměny za práci, práci ţen nebo dokonce práci dětí, nemají zaměstnavatelé problém a 

vykořisťují pracovní sílu prakticky neomezeně. Jakmile se systém začne kvalitativně vyvíjet, 

inklinuje k omezování zaměstnavatele a chrání zaměstnance. S tím souvisí téţ významné 

rozšíření povinností, které jsou zaměstnavatelům ukládány, a zvýšení zátěţe v podobě 

daňových povinností, odvodů pojistného a podobně. 

Jakmile úroveň uvedených povinností a výše odvodů dostoupí určité hladiny, která je 

pro zaměstnavatele – podnikatele -   problematická, začne hledat alternativní formy, kterými 

potřebu pracovní síly vyřešit. Vybraná alternativní forma musí splňovat určitá kritéria, která 

jsou u jednotlivých zaměstnavatelů specifická, nicméně některá z nich lze obecně 

pojmenovat. Jde zejména o snahu sníţit náklady zaměstnavatele – podnikatele. Náklady na 

pracovní sílu spolu s náklady na daně, pojistné a interní náklady, které s ní souvisí, patří 

obecně k nejvýznamnějším poloţkám, které zaměstnavatel – podnikatel, vynakládá. 

Ve své práci jsem se pokusila popsat tyto alternativní formy řešení potřeby 

pracovní síly včetně těch, které se pohybují na hraně zákona, a podrobněji rozebrat 

jednu z nich – využití služby agentury práce.  Pokusila jsem se popsat jejich problémy a 

postavení na trhu práce a jejich šance na možnou budoucnost ve vazbě na obtíže, které 

jejich činnost v České republice provázejí. 
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2. Teoretická východiska 

Vzhledem k tomu, ţe agentury práce na trhu v České republice působí relativně 

krátkou dobu, není k tomuto tématu dostatečné mnoţství zdrojů, ze kterých je moţno čerpat. 

Pracovní agentury sice mají svou asociaci, avšak přístup na její www stránky na internetu je 

omezen jen pro její členy. Nenašla jsem na kniţním trhu publikace, které by se tímto 

problémem primárně zabývaly, a proto jsem vycházela z obecných informací, které se týkají 

zejména historického nástupu pracovních agentur na český trh. Dalším zdrojem pak pro mě 

byly informace z tisku, které jsem začala shromaţďovat od okamţiku, kdy jsem si tuto 

problematiku vybrala jako téma své bakalářské práce. 

Neocenitelným zdrojem informací pak byl internet, kde jsem z informací uvedených 

v obchodním rejstříku čerpala údaje o deseti největších pracovních agenturách v České 

republice a na základě vybraných poloţek z jejich účetních závěrek zveřejněných za roky 

2008 a 2009 jsem srovnávala jejich vývoj v letech 2007, 2008 a 2009.  

Při popisu povinností podnikatelského subjektu v souvislosti se zaměstnáváním a 

popisu alternativních forem zaměstnávání jsem vycházela z dostupné literatury z oblasti 

mzdové, personální a účetní. 

V rámci zkoumání jedné z alternativních metod, která se pohybuje na hraně zákona – 

švarc systému – jsem vycházela z dostupných rozhodnutí nejvyššího správního soudu, která 

tento problém řeší. 

Klíčovým zdrojem informací pak byly odpovědi uţivatelů sluţeb pracovních agentur, 

které mi poskytli prostřednictvím vyplnění dotazníku, který jsem vytvořila.  

2.1. Náklady související se zaměstnáváním pracovníků v účetní jednotce  

Jednou z priorit kaţdého podnikatele je dosahování zisku. Tento stěţejní ekonomický 

ukazatel, který je měřítkem úspěšnosti kaţdého podnikání, je dán rozdílem výnosů a nákladů 

(případně příjmů a výdajů u daňové evidence). Snaha minimalizovat náklady a tím dosahovat 

vyššího zisku je proto logická a legitimní. Osobní náklady – tedy zjednodušeně náklady 

mzdové spolu s náklady na sociální a zdravotní pojištění – patří mezi ty nejvyšší. Nelze se 

tedy divit, ţe v této oblasti existuje významná snaha náklady sníţit. Cesty, které k tomu 

vedou, jsou různé.  
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2.1.1. Povinnosti zaměstnavatele plynoucí z právních předpisů 

Osobní evidence 

Formální poţadavky nejsou většinou stanoveny, zato obsah je vymezen v příslušných 

zákonech. Tato evidence musí být vedena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Nelze proto evidovat údaje, které pro účely příslušného pracovněprávního vztahu nejsou 

vůbec potřebné. 

Poţadavky na údaje o zaměstnanci lze obecně shrnout takto: 

- příjmení, jméno titul, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, 

státní občanství, adresa trvalého pobytu, 

- doklady o vzniku, změnách a skončení daného pracovního poměru, 

- zápočtový list, popřípadě i pracovní posudek, 

- údaje o dosaţené kvalifikaci, získané praxi, 

- údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, 

- údaj o zdravotní pojišťovně zaměstnance, 

- záznam o tom, zda zaměstnanec pobírá důchod, zda se jedná o osobu se 

zdravotním postiţením, 

- mzdový list, 

- údaj o bankovním účtu zaměstnance, jestliţe mu bude mzda za práci 

vyplácena převodem na účet, 

- doklady, týkající se sráţek ze mzdy, které jsou vůči zaměstnanci 

vedeny, 

- evidence odpracované pracovní doby, 

- evidenční list důchodového pojištění, 

- prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních poţitků, 

- a jiné doklady. 

Kromě těchto obecně daných údajů můţe evidence obsahovat některé další, týkající se 

určitých zaměstnanců, například výpisy z rejstříku trestů. 
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Základní zásady pracovněprávních vztahů 

Jde o nejobecnější a velmi významná pravidla s univerzálním dosahem na 

pracovněprávní vztahy a pro výklad jednotlivých právních norem. Tato pravidla jsou v novém 

ZP uvedena souhrnně v § 13 a § 14. V oblasti pracovního práva musí být respektovány tyto 

zásady: 

- zákaz přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance (např. ţe 

by zaměstnanec nedostal zaplaceno za práci, pokud by o daný výrobek 

na trhu nebyl zájem), 

- zásada rovnosti všech zaměstnanců, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky, včetně odměňování za práci, odborné přípravy, a také pokud 

jde o samo přijímání do zaměstnání, 

- zákaz diskriminace, je zakázána přímá i nepřímá diskriminace, pokyn 

nebo navádění k diskriminaci, 

- zákaz při výkonu práv a povinností bez právního důvodu zasahovat do 

práv a oprávněných zájmů jiných účastníků pracovněprávního vztahu 

(tzv. zneuţití práva), 

- vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů a výkon práv a 

povinností v souladu s dobrými mravy, 

- zásada stejné mzdy (platu či odměny) za stejnou práci a za práci stejné 

hodnoty, která zajišťuje rovnost v odměňování, 

- zásada komunikace zaměstnavatele se zaměstnanci vyjádřena jeho 

povinností informovat zaměstnance o stavu podniku a o závaţných 

otázkách pracovních podmínek, 

- zákaz peněţních postihů (pokut), které by zaměstnavatel ukládal za 

porušení pracovněprávních povinností, 

- zákaz poţadovat či sjednat zajištění závazku (např. kaucí či smluvní 

pokutou). 

ZP bohuţel mezi základními zásadami uvádí i některá zcela konkrétní práva a 

povinnosti, která ve skutečnosti povahu základních obecných principů nemají. Jde o tyto 

případy: 

- povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s kolektivní 

smlouvou a vnitřními předpisy, 
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- zákaz dočasně přidělit zaměstnance k výkonu práce k jiné 

právnické nebo fyzické osobě, nejde-li o agenturní zaměstnance 

a nejde-li o případy prohlubování nebo zvyšování kvalifikace 

podle zvláštních právních předpisů (např. u zdravotníků a 

pedagogů), 

- právo zaměstnance v pracovním poměru na přidělování práce v 

rozsahu příslušné pracovní doby, 

- zákaz, aby zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na 

základě dohod u téhoţ zaměstnavatele vykonával práce, které 

jsou stejně druhově vymezeny, 

- povinnost zaměstnavatele vyřídit pracovněprávní stíţnost 

zaměstnance. 
5
 

2.1.2. Výpočet všech odvodů z hrubé mzdy 

Se zaměstnáváním pracovníků vznikají zaměstnavateli povinnosti popsané výše 

uvedené. Největší břemeno však představuje pravidelně měsíčně se opakující agenda okolo 

výpočtu mzdových nákladů, výpočtu odvodu pojistného a zálohy na daň ze mzdy. 

Základní formou mzdy, která má v našich zemích největší tradici, je mzda časová. Při 

této formě je mzda určena jako součin mzdové sazby za zvolenou časovou jednotku pracovní 

doby a počtu těchto jednotek odpracovaných zaměstnancem za období splatnosti mzdy. 

Časovou jednotkou je zpravidla hodina nebo měsíc. Časová mzda je zaměstnanci garantována 

bez ohledu na to, jakých pracovních výsledků zaměstnanec dosáhne, a zároveň bez ohledu na 

to, kolik pracovních směn zaměstnanci vyplývá z rozvrhu jeho pracovní doby v případě, je-li 

za časové období zvolen měsíc. 
2
 

Příklad výpočtu mzdy zedníka, který je přímým zaměstnancem společnosti: 

Mzdová hodinová sazba (dle podepsané pracovní smlouvy se společností) činí 120,- 

Kč.  Pohyblivá sloţka mzdy - prémie byly dohodnuté na 25% ze základu mzdy. Zaměstnanec 

odpracoval celkem 176 hod za měsíc. 
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Základní mzda činí 176 hod * 120 Kč 21 120 

Prémie 5 280 

Celkem hrubá mzda 26 400 

 

Pojistné na sociální zabezpečení  

zaměstnanec 6,5% 1 716 

Zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5% 1 188 

 

Pojistné na sociální zabezpečení  

zaměstnavatel 25% 6 600 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel 9% 2 376 

 

Superhrubá mzda (hrubá mzda + pojistné hrazené zaměstnavatelem) 35 376 

Daň 15% (po odpočtu slevy) 3 340 

Sleva poplatníka - podepsal prohlášení 1 970 

Čistá mzda k vyplacení 20 156 

  

 

Tabulka č. 2.1 Účtování v souvislosti s výše uvedenými výpočty 

Doklad Obsah účetního případu Částka v Kč Zaúčtování 

VZ 

Hrubá mzda zaměstnance 26.400,- 521/331 

Sociální pojištění z platu (hrubé mzdy) 

zaměstnance 
1.716,- 331/336.100 

Zdravotní pojištění z platu (hrubé 

mzdy) zaměstnance 
1.188,- 331/336.200 

Daň ze mzdy (ze superhrubé mzdy) 

zaměstnance 
3.340,- 331/342 

Sociální pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
6.600,- 524/336.100 

Zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem 
2.376,- 524/336.200 
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BV 

Odvod sociálního pojistného na účet 

OSSZ 
8.316,- 336.100/221 

Odvod zdravotního pojistného 

příslušným zdravotním pojišťovnám 
3.564,- 336.200/221 

Odvod zálohy na daň ze mzdy správci 

daně 
3.340,- 342/221 

Převod čisté mzdy zaměstnancům na 

jejich účty 
20.156,- 331/221 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda pouţitých účtů: 

221 – Bankovní účty 

331 – Zaměstnanci 

336.100 – Závazky k institucím sociálního zabezpečení 

336.200 – Závazky k institucím zdravotního pojištění 

342 – Ostatní přímé daně 

521 – Mzdové náklady 

524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění 

 

Vedle výpočtů a zaúčtování výše uvedených účetních operací je zaměstnavatel dále 

povinen ve stanovených termínech provést úhradu všech odvodů, a to včas, ve správné výši a 

na správné účty u peněţních ústavů dotčených institucí. 

- V případě odvodů pojistného na sociální zabezpečení, které v sobě zahrnuje 

pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti, se převod peněţních prostředků provádí na 

jeden účet u peněţního ústavu OSSZ. 

- V případě zdravotního pojištění je situace náročnější, neboť v současné době 

existuje celkem 11 zdravotních pojišťoven a v praxi platí nepsané pravidlo, ţe 

pokud má zaměstnavatel celkem 11 zaměstnanců, bude mít kaţdý z nich jinou 

zdravotní pojišťovnu. Pro účtárnu zaměstnavatele to znamená, ţe převod 

peněţních prostředků zdravotního pojištění bude provádět na několik 

(maximálně 11) účtů u peněţních ústavů dotčených zdravotních pojišťoven. 
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- Dalším odvodem je záloha na daň ze mzdy, kterou zaměstnavatel odvádí na 

účet správce daně (místně příslušný finanční úřad). 

- Posledním peněţním převodem je převod čisté mzdy jednotlivým 

zaměstnancům na jejich účty u peněţních ústavů. I zde jde o vyšší četnost 

převodů, neboť kaţdý zaměstnanec má svůj účet. Situace můţe být 

komplikovaná ještě i tím, ţe na plat zaměstnance je uvalena exekuce (výţivné, 

náhrada škody apod.), kterou zaměstnavatel povinně provést musí a z platu 

zaměstnance tak odvádí na jiný účet neţ účet zaměstnance část jeho čisté 

mzdy. 
5
 

 

Kaţdý provedený převod peněţních prostředků z účtu zaměstnavatele je bankou 

zpoplatněn částkou v rozmezí od 5 do 10 Kč, v případě internetového bankovnictví je tato 

částka o něco niţší. 

V případě nedodrţení termínů úhrady odvodů vůči výše uvedeným institucím navíc 

hrozí zaměstnavateli penále za pozdní platby.  

Mnohem sloţitější je výpočet odvodů v případě, ţe zaměstnancem je pracovník, který 

není občanem České republiky. V našem regionu je tako praxe častá, v profesích, které jsou 

zpravidla nabízeny pracovními agenturami jsou pracovníci ze Slovenské republiky a  Polské 

republiky. Sloţitost výpočtu mzdových nákladů dále komplikuje například výpočet 

nemocenských dávek, který se v roce 2010 významným způsobem zkomplikoval. 
5 

V případě, že je pracovník zaměstnancem pracovní agentury, jsou výše uvedené 

povinnosti na straně pracovní agentury. 

Zaměstnavatel, který výše zmíněného zedníka nebude zaměstnávat v přímém 

zaměstnaneckém poměru, ale vyuţije sluţeb agentury práce, obdrţí zpravidla jednou měsíčně 

„fakturu“ od agentury práce, viz Tab. 2.2, kterou zaúčtuje jedním účetním zápisem a uhradí 

na jeden účet u peněţního ústavu dodavatele – pracovní agentury. 
2
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Tabulka č. 2.2 Účtování faktury od agentury práce 

Doklad Obsah účetního případu Částka v Kč Zaúčtování 

PF 
Za realizované sluţby na základě uzavřené 

smlouvy 39.000 + 7.800 DPH 

39.000,- 

7.800,- 

518/321 

343/321 

BV Úhrada PF  46.800,- 321/221 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda pouţitých účtů: 

221 – Bankovní účty 

321 – Závazky z obchodních vztahů 

518 – Ostatní služby 

 

Tabulka č. 2.3 Srovnání nákladů spojených se zaměstnancem v případě přímého zaměstnání 

nebo prostřednictvím agentury práce 

 

Přímé náklady 

spojené se 

zaměstnáním 

zedníka 

Jako zaměstnanec 

Jako pracovník dočasně 

přidělený přes pracovní 

agenturu 

35.376,- Kč 

(účet 521 + účet 524) 

39.000,- 

(účet 518) 

Nepřímé náklady 

spojené se 

zaměstnáváním 

zedníka 

Poměrná část mzdy účetní. 

Poplatky bance za provedené 

odvody. 

Poměrná část mzdy personalisty. 

Nejsou takové. 

Rizika spojená se 

zaměstnáváním 

zedníka 

Omezené moţnosti dané 

zákoníkem práce při rozvázání 

pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. 

Kontroly institucí, kterým jsou 

realizovány odvody ze mzdy a 

sankce, které od nich hrozí.  

Nejsou taková. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe přímé náklady spojené se zaměstnáváním 

zedníka jsou vyšší (39.000,- Kč), pouţije-li zaměstnavatel sluţby agentury práce, neţ kdyby 

zedníka zaměstnal (35.376,- Kč). Zaměstnavatel však zvaţuje i další okolnosti, jako jsou 
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nepřímé náklady a rizika, které s přímým zaměstnáním zedníka budou nepochybně souviset.  

V případě, ţe pro danou profesi – v našem případě zedníka - nebude mít dostatek práce 

(uzavřených zakázek), nebude pro něj výhodné uzavřít s ním pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou. Zákoník práce omezuje zaměstnavatele v moţnostech uzavírat pracovní smlouvy se 

zaměstnanci na dobu určitou. Pracovní agentury mají v tomto smyslu daleko větší moţnosti a 

uzavírání smluv se zaměstnanci na dobu určitou je u nich běţné, umoţňuje jim to § 39 

zákoníku práce. 
5
  

Zaměstnanec v agentuře práce 

Agenturnímu zaměstnanci musí být garantováno rovné zacházení se srovnatelným 

kmenovým zaměstnancem uţivatele, pokud jde o podstatné pracovní podmínky (nikoli tedy 

všechny). Výjimky mohou být stanoveny v kolektivní smlouvě. Je povinností zaměstnavatele 

zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky a podmínky zaměstnávání dočasně přiděleného 

zaměstnance byly stejně příznivé jako podmínky srovnatelného zaměstnance uţivatele. 

Zásada rovného zacházení je upravena v čl. 5 Směrnice č. 2008/104/ES. Opět jde o garanci 

tzv. základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání zaměstnanců agentur práce. 

Co se rozumí základními pracovními podmínkami, je vymezeno v čl. 3 odst. 1 písm. f) 

Směrnice č. 2008/104/ES. Jedná se o pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání stanovené 

v právních a správních předpisech, kolektivních smlouvách nebo dalších obecně závazných 

ustanoveních, které se uplatňují u uţivatele, a týkají se délky pracovní doby, práce přesčas, 

přestávek, doby odpočinku, noční práce, dovolených a státních svátků a odměňování. 
5  

Za přiděleného agenturního zaměstnance si personální agentura účtuje provizi v rozmezí 10 

aţ 20 %. Tato provize pokrývá nepřímé náklady pracovní agentury, které souvisí jednak s 

vedením agendy spojené se zaměstnanci (mzda účetní, mzda personalisty, mzdy reţijních 

pracovníků), a dále náklady souvisejí s vytvořením pracovních podmínek pro kmenové 

zaměstnance (tedy ty, které agentura nenabízí odběratelům), například spotřebovaná 

elektrická energie, pronájem kanceláří, odpisy majetku, který je k podnikání vyuţíván, 

spotřeba pohonných hmot, osobní náklady kmenových zaměstnanců a podobně. 

Výše hrubé mzdy zedníka je niţší u agentury práce. Agentura práce se bude pohybovat 

vţdy na spodní hranici mzdového tarifu v rámci dané profese. Klasický zaměstnavatel bude 

ve stanovení hrubé mzdy limitován i dalšími faktory, jako je například uzavřená kolektivní 

smlouva se zaměstnanci, prémiový řád, poptávka po dané profesi v dané lokalitě a podobně. 
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Závěr: 

Pokud zaměstnavatel poptává na trhu práce takovou profesi, kterou mu nabízí i 

agentura práce, je pro něj výhodné o takové nabídce přinejmenším uvaţovat. Z ekonomického 

hlediska se zpravidla jedná o nabídku výhodnou, protoţe dochází k úspoře nákladů a sníţení 

rizik spojených se zaměstnáváním pracovníků a dále tato varianta zaměstnávání nabízí 

moţnost téměř okamţitého ukončení smlouvy v případě, ţe předmětné profese přestane 

zaměstnavatel potřebovat – coţ mnozí zaměstnavatelé ocenili při nástupu hospodářské krize v 

roce 2008. 

2.2. Možnosti snížení nákladů souvisejících se zaměstnáváním 

pracovníků (legální i nelegální) 

2.2.1. Práce na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti 

Podmínky pro vyuţívání dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr se 

právní úpravou obsaţenou v současném ZP výrazně zjednodušily. Při rozhodování, zda výkon 

práce zajistit pracovním poměrem nebo dohodami, se zaměstnavatelé řídí jen svou úvahou. 

Zákon totiţ nepředepisuje ţádné podmínky, které musí být splněny, aby bylo moţné uzavírat 

tyto dohody.  

U dohod zaměstnavatel nemusí zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu, proto je 

moţné je vyuţívat pro tzv. nepravidelnou výpomoc. Existují dva typy těchto dohod, a to 

dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Rozdíl mezi těmito dohodami je dán 

pouze časovými parametry. 

Na tyto dohody se vztahují ustanovení zákoníku práce týkající se pracovního poměru s 

četnými výjimkami (§77 ZP). Neuplatňují se zde ustanovení o pracovní době a době 

odpočinku. Zaměstnancům, kteří pracují na základě těchto dohod, přísluší jen nárok na 

odměnu za vykonanou práci. Jen u dohod o pracovní činnosti je moţné sjednat nárok 

zaměstnance na dovolenou či na pracovní volno při důleţitých osobních překáţkách v práci. 

Dohoda o provedení práce 

Jestliţe rozsah práce nepřesáhne 150 hodin v kalendářním roce, lze uzavřít dohodu o 

provedení práce. Do tohoto rozsahu se také započítává práce konaná zaměstnancem v tomtéţ 

kalendářním roce na jinou dohodu o provedení práce. Dohoda můţe být uzavřena písemně i 

ústně. Při ústní domluvě je důleţité mít moţnost prokázat, ţe rozsah práce nepřesáhne 

uvedenou hranici. U této dohody se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění, proto 
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bývá často zaměstnavateli zneuţívána. Za toto zneuţití můţe být příslušnými orgány uloţena 

sankce, zejména pokud bylo obcházeno ustanovení o povoleném časovém rozsahu práce. 

Dohoda o pracovní činnosti 

Pokud rozsah práce přesahuje 150 hodin, můţe zaměstnavatel uzavřít dohodu o 

pracovní činnosti. Zároveň ale nesmí sjednaný rozsah pracovní doby překročit v průměru 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Délka pracovní doby se posuzuje podle konkrétní 

práce. Aby tato dohoda byla platná, musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny 

sjednané práce, odměna, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Zrušit 

tuto smlouvu lze dohodou nebo výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 

15 denní výpovědní lhůtou, pokud není sjednáno jinak. 
5
 

2.2.2. Outsourcing personální práce 

Ve stále větší míře podniky přenechávají personální práci třetím subjektům. Jedná se 

zejména o činnosti, jako jsou získávání a vzdělávání pracovníků, vyhledávání vedoucích 

pracovníků, poradenství pro pracovníky či administrativní záleţitosti vedení mzdové agendy.  

Mezi hlavní důvody vyuţívání outsourcingu personální práce patří: 

- sníţení nákladů díky levnějším sluţbám externích institucí, také je zde 

moţnost zmenšit vlastní personální útvar, 

- úbytek povinností pracovníků personálních útvaru, coţ pracovníkům umoţňuje 

věnovat větší pozornost svým hlavním povinnostem 

- vyuţívání vnějších zdrojů přináší do firmy nové know - how a zkušenosti 

Při rozhodování, zda vyuţít či nevyuţít externí instituci, je třeba porovnat náklady na 

tyto činnosti, které vzniknou při vyuţití vnitřních zdrojů a při vyuţití zdrojů vnějších. Aby byl 

outsourcing efektivní, musí zajistit lepší sluţby za niţší ceny. 
1
 

2.2.3. Agenturní zaměstnávání 

Podle zákoníku práce je agenturní zaměstnávání druh závislé práce. Jedná se o 

pronájem pracovní síly prostřednictvím agentur práce. Tato forma zaměstnávání je vyuţívána 

především pro řešení dočasné potřeby zabezpečit některé úkoly dalšími pracovníky. 

Agenturou práce můţe být fyzická nebo právnická osoba, která dostane povolení od 

ministerstva práce a sociálních věcí. Fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnanci 

agentury práce zadává, organizuje, řídí a kontroluje práci, je potom jejím uţivatelem. 

Odpovědností uţivatele je vytvářet zaměstnanci příznivé pracovní podmínky a zajistit jeho 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
3
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Agentura práce svého zaměstnance dočasně přiděluje k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli uzavřením pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti a uzavřením 

dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Tato dohoda o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce je uzavírána podle obchodního zákoníku, na kaţdého 

jednotlivého zaměstnance, viz Obr. 2.1. Agentura se zaváţe zajistit svému zaměstnanci 

dočasný výkon práce u jiného zaměstnavatele a zaměstnanec se zavazuje vykonávat tuto práci 

podle pokynů uţivatele. Údaje, které musí obsahovat dohoda agentury práce s uţivatelem, 

jsou uvedené v §308 ZP. 

Jedná se zejména o: 

- identifikační údaje dočasně přiděleného zaměstnance, 

- druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat včetně poţadavků na 

odbornou či zdravotní způsobilost, 

- dobu trvání, místo výkonu a den nástupu do této práce, 

- informace o pracovních, mzdových nebo platových podmínkách s tím, ţe tyto 

podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být horší, neţ by byly 

podmínky srovnatelného zaměstnance, 

- podmínky, za nichţ můţe být výkon práce ukončen před uplynutím doby jak 

zaměstnancem, tak uţivatelem, 

- dále pak číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře vydáno 

povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

 

Obrázek č. 2.1 Grafické znázornění právních vztahů při agenturním zaměstnávání 

 

Zdroj: ABECEDA mzdové účetní, 2010 
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Agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání nejen na území ČR, ale i do 

zahraničí. Tuto činnost mohou provádět za účelem dosaţení zisku. Agentura, ani 

zaměstnavatel nemůţe za zprostředkování účtovat fyzické osobě ţádné poplatky či sráţky ze 

mzdy. 
5
 

Agentura můţe svého zaměstnance přidělit ke stejnému uţivateli nejdéle na 12 

kalendářních měsíců. V případě, kdy o to agenturu poţádá sám zaměstnanec, nebo pokud jde 

o výkon práce po dobu zastupování za jiného zaměstnance, který je na mateřské či rodičovské 

dovolené, toto omezení neplatí. 

Počet agenturních zaměstnanců uţivatele můţe omezit jen ujednání v kolektivní 

smlouvě. 

Agentury nemohou dočasně přidělovat k výkonu práce uţivatele zaměstnance, 

kterému byla vydána zelená karta. 
4
 

Podle ZP má zaměstnavatel jako uţivatel povinnost informovat dočasně přidělené 

zaměstnance agentury práce o nabídce svých volných pracovních míst. Volné pracovní místo 

pak hlásí na Úřadu práce. 

Agentury práce musejí vést evidenci: 

- o počtu volných míst, na která je poţadováno zprostředkování zaměstnání, 

- jimi umisťovaných fyzických osob, 

- jejich zaměstnanců, jimţ zprostředkovávají zaměstnání. 
3
 

2.3.  Nelegálních způsoby snižování mzdových nákladů 

2.3.1. Švarc systém 

Švarc systémem se rozumí situace, kdy zaměstnavatel skrývá stav závislé práce se 

svým zaměstnancem pomocí obchodněprávního vztahu. V tomto případě vystupují namísto 

klasických zaměstnanců tzv. zaměstnanci na ţivnost. Tito zaměstnanci jsou pak samostatní 

podnikatelé neboli OSVČ. 
6
 

Znaky pro závislou práci uvádí zákoník práce č.262/2006 Sb. v §2 odst. 4. Hlavními 

podmínkami pro odlišení závislé a nezávislé práce jsou výkon práce jménem zaměstnavatele a 

na jeho odpovědnost. Opakem je pak výkon vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

dodavatele. 

V České republice začal jako první začátkem 90. let pouţívat tento systém podnikatel 

Miroslav Švarc, podle kterého se systém jmenuje. 
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Švarc systém nesl pro zaměstnavatele řadu výhod, jako jsou moţnost smluvní vztah 

kdykoliv a snadno ukončit či nemuset za zaměstnance platit zdravotní a sociální pojištění. 

Další výhody jsou spatřovány v ohledu daňového zatíţení nebo zákoníku práce, který 

zaměstnavatele příliš svazoval. Na druhou stranu zde plyne mnoho nevýhod pro zaměstnance, 

kteří v tomto systému nemají nárok na placenou dovolenou či různé mzdové příplatky. Další 

negativa jsou v nutnosti vést vlastní účetnictví, podávat daňové přiznání a platit pojistné. Díky 

malým odvodům dostávají OSVČ minimální podporu jak v nezaměstnanosti, tak v 

nemocenské a následně pak i nízký starobní důchod. 
6
 

Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. tento způsob zaměstnávání výslovně zakázal v 

§13, který se této problematice věnoval. Toto ustanovení vyţadovalo, aby právnické a fyzické 

osoby zajišťovaly plnění svých běţných úkolů zásadně svými zaměstnanci, kteří jsou 

zaměstnáni v pracovněprávních vztazích, pokud nešlo o zákonem povolené výjimky. Tato 

právní úprava se díky svým výkladovým nejasnostem neosvědčila. Při vzniku nového 

zákoníku práce č.262/2006 Sb. byl tento paragraf zrušen, to znamená, ţe švarc systém v 

České Republice není přímo zakázán, ale stále je povaţován za způsob daňového úniku.  

Počátkem září 2010 začalo provádět MPSV důmyslné kontroly švarc systému a práce 

načerno. Tyto kontroly mají na starost Česká správa sociálního zabezpečení, Úřady práce a 

Státní úřad inspekce práce. 
10 

Při odhalení ŠS firmám hrozí aţ 250 tis. Kč pokuta a 

zaměstnavatelé musí doplatit daňový rozdíl vůči zaměstnání fyzických osob. 

2.3.2. Daňová optimalizace v oblasti zaměstnávání pracovníků a její důsledky 

Racionálním ekonomickým chováním podnikatele je také snaha o minimalizaci 

nákladů a maximalizaci zisku a s tím související snaha o optimalizaci povinností vůči státu – 

tedy povinností daňových. Hledá tedy takovou pracovní sílu, u které budou splněny 

následující podmínky: 

- co nejniţší náklady, 

- co nejméně zákonných povinností, 

- co nejvyšší flexibilita ve věci uzavírání či ukončování pracovního vztahu. 

Jako nejvýhodnější varianta se jeví uzavírání dohod o provedení práce nebo dohod o 

pracovní činnosti či mandátních smluv, popřípadě jiných obchodně právních smluv. 

Podnikatel se touto cestou „vyhne“ povinnosti odvádět státu daň ze závislé činnosti a k 

tomu zákonné sociální a zdravotní pojištění tím, ţe tuto povinnost přenese na smluvního 

partnera. 
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Je zřejmé, ţe finanční úřady (správce daně) se při daňových kontrolách nejsou ochotny 

smířit s tím, ţe jim touto cestou „utíká“ část daně ze závislé činnosti, a snaţí se situaci řešit 

tak, ţe posoudí uzavřenou smlouvu (například o pracovní činnosti) jako „zastřený právní stav 

stavem formálně právním“, tedy jako smlouvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která 

zakládá zaměstnanecký poměr. Na základě takového posouzení pak dodatečně vyměří daň ze 

závislé činnosti. 

Podnikatel má moţnost se v této situaci bránit a to v rámci propracované soustavy 

správního soudnictví.  

Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří krajské soudy a Nejvyšší správní soud. 

Tyto soudy poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob v 

řízení o ţalobách proti rozhodnutí správních orgánů. Tato ochrana zahrnuje i ochranu před 

nečinností a nezákonnými zásahy správních orgánů. Nejvyšší správní soud je soudním 

orgánem specializovaným výlučně pro oblast správního soudnictví. Nejvyšší správní soud je 

především soudem kasačním, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování 

krajských soudů a správních orgánů tím, ţe rozhoduje o kasačních stíţnostech směřujících 

proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů, ve správním soudnictví, jimiţ se 

stěţovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. 

Schéma: 

1. Správce daně – finanční úřad 

2. Finanční ředitelství 

3. Krajský soud 

4. Nejvyšší správní soud 

Praktický postup podnikatele v případě obrany proti rozhodnutí správce daně je tedy 

následující. Finanční úřad (1) vydá rozhodnutí, ve kterém dodatečně vyměří podnikateli daň 

ze závislé činnosti. Podnikatel se odvolá vůči tomuto rozhodnutí k nadřízenému orgánu – 

finančnímu ředitelství (2). Finanční ředitelství rozhodne, a pokud podnikatel není s 

rozsudkem spokojen, můţe podat ţalobu na finanční ředitelství u krajského soudu (3). V 

případě, ţe krajský soud rozhodně v jeho neprospěch, můţe podat kasační stíţnost (v podstatě 

se jedná o formu odvolání proti rozsudku krajského soudu) k Nejvyššímu správnímu soudu 

(4). V případě, ţe krajský soud vyhoví podnikateli, můţe kasační stíţnost podat finanční 

ředitelství. Nejvyšší správní soud pak v rámci podané kasační stíţnosti vydá ve věci rozsudek. 
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Ve věci legislativy v oblasti švarc systému lze vysledovat zásadní vývoj od druhé 

poloviny 90. let, kdy byla tato praktika velmi rozšířená a taktéţ správními orgány často 

zpochybňována. Zaměstnávání osob v rámci švarc systému bylo napadáno zejména 

finančními úřady, které smlouvy o dílo (typické pro švarc systém), přehodnocovaly na 

závislou činnost, tedy standardní pracovní poměr a postihovaly podnikatelské subjekty – 

zaměstnavatele - nemalými doměrky daní ze závislé činnosti. Vyjma zcela adekvátních 

případů, kdy byly doměřovány typické pracovní činnosti zaměstnanců či společníků 

společností s ručením omezeným, zastírané smlouvami o dílo či mandátními smlouvami, 

docházelo i k excesům, kdy byly jako pracovní činnost doměřovány i případy typicky 

smluvního vztahu například s externí účetní. Mnohé z těchto případů byly přezkoumávány v 

rámci správního soudnictví obvykle v neprospěch postiţených podnikatelských subjektů.  

Za přelomový lze však v této oblasti označit judikát Nejvyššího správního soudu č.j. 2 

Asf 173/2005 ze dne 27.7.2006, kterým byla potvrzena správnost předchozího rozsudku 

Krajského soudu v Hradci Králové. Předmětem sporu bylo posouzení právní otázky vztahu 

mezi ţalobcem (podnikatelem) a smluvními partnery jako vztahu naplňujícího znaky závislé 

činnosti. Podnikatel zajišťoval svou hlavní činnost na základě smluv o dílo s lesními dělníky, 

kteří byli dříve vůči němu v pracovně právním vztahu s obdobnou aţ identickou pracovní 

náplní.  Správce daně (finanční úřad) napadl tento postup jako zastřený právní stav, kdy se ve 

skutečnosti jedná o zaměstnanecký poměr, ve kterém jsou zaměstnanci povinni řídit se 

pokyny zaměstnavatele a doměřil částku 590.995,- Kč jako daň z příjmů ze závislé činnosti za 

zdaňovací období roku 2001. Podnikatel se proti rozhodnutí správce daně odvolal a odvolací 

orgán – Finanční ředitelství v Hradci Králové -  rozhodnutí správce daně prvního stupně 

potvrdilo. Podnikatel se s tímto výsledkem nesmířil a podal ţalobu u Krajského soudu v 

Hradci Králové, který svým rozhodnutím dal zapravdu podnikateli. Za této situace podalo 

Finanční ředitelství v Hradci králové kasační stíţnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který 

ve věci rozhodl ve prospěch podnikatele. 
11 

 

Z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího správního soudu lze dovodit základní znaky zakládající 

pracovně právní vztah: 

- Jedná se o vztah zpravidla soukromoprávní povahy, mezi subjekty, jichţ se 

týká, a to nejčastěji na základě dvoustranného právního úkonu, (typicky 

pracovní smlouvy), tedy shodného projevu vůle smluvních stran. 
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- Tento pracovně právní vztah je zakládán jako vztah trvající povahy, který není 

konzumován jednorázově, ale je poskytován po stanovenou dobu, či po dobu 

neurčitou. 

- Ten, kdo poskytuje pracovní činnost je povinen se řídit pokyny osoby, k níţ jí 

pracovní poměr váţe. 

- Jedná se o vztah úplatný a z hlediska ekonomického vzájemný – ten kdo 

poskytuje pracovní činnost, za to dostává od druhé strany tohoto právního 

vztahu odměnu, zpravidla v penězích. 

 

Výše uvedené znaky musí být u pracovního poměru splněny současně.  Absentuje - li  

v podstatné míře jediný z nich, nelze hovořit o pracovně právním vztahu.  

Soud v tomto případě neshledal naplnění všech výše uvedených podmínek. 

Nedůvodná nebyla ani námitka stěţovatele (finančního ředitelství), ţe vykonávané práce jsou 

obsahově shodné s činnostmi, které dříve smluvní partneři (lesní dělníci) vykonávali v 

pracovním poměru k zaměstnavateli. Nejvyšší správní soud připustil, ţe tato okolnost můţe 

být pro správce daně významným a uţitečným vodítkem při posuzování toho, zda se nejedná 

o závislou činnost. V ţádném případě však sama o sobě nepostačuje a je nutno trvat na 

splnění všech výše uvedených podmínek.  

Soud dále konstatoval, ţe snaha o minimalizaci nákladů a maximalizaci zisku, 

realizovaná tím, ţe podnikatel zajišťuje specifické činnosti pomocí smluv o dílo uzavřených s 

reálně ekonomicky samostatnými zhotoviteli (zvláště, kdyţ na smluvní vztah přistoupí 

dobrovolně a nejsou k němu nuceni ekonomickým nátlakem), je racionálním, nikoho 

nepoškozujícím a tedy i právem dovoleným vzorcem chování a slouţí k rozumnému 

uspořádání společenských vztahů. 

Výše uvedený judikát stanovil pravidla pro posuzování toho, kdy mohou být smluvní 

vztahy posuzovány jako pracovně právní poměr. Tento judikát v praxi omezil zpochybňování 

smluv o dílo ze strany finančních úřadů (správce daně), kdyţ tento z dřívějšího pohledu 

„typický švarc systém“ označil za právně bezvadný a společensky přijatelný. 

 

Závěr: 

Ačkoli je zřejmé, ţe v oblasti vývoje názorů na švarc systém došlo od jeho faktického 

vyuţívání do dneška k určitému právnímu posunu v posuzování ve prospěch podnikatelského 

sektoru, zdaleka ještě nejde o jeho legalizaci. Stále existuje vysoké riziko, ţe při pouţití 



23 

 

tohoto způsobu minimalizace nákladů, bude tato činnost posouzena správcem daně jako 

nedovolená daňová optimalizace a potrestána dodatečným vyměřením daně ze závislé 

činnosti. Přestoţe existuje způsob, jak se bránit prostřednictvím soustavy správního 

soudnictví, jde o proces zdlouhavý a rovněţ finančně náročný, neboť právní sluţby nejsou 

lacinou záleţitostí. Ne kaţdý podnikatel je však ochoten tuto cestu podstoupit. A pokud se 

rozhodne ji podstoupit, není jisté, zda svou při u Nejvyššího správního soudu vyhraje, neboť 

kaţdý případ je posuzován individuálně. 

2.3.3. Nelegální zaměstnávání   

Vyhrocenou formou daňové optimalizace v oblasti zaměstnávání je zaměstnání bez 

sjednání jakéhokoli smluvního vztahu mezi zaměstnancem zaměstnavatelem, kterému se 

lidově říká „na černo“. Zaměstnavatel uhradí takovému „zaměstnanci“ ústně dohodnutou 

částku, ze které neodvádí ani daň ze závislé činnosti, ani sociální a zdravotní pojistné. Ačkoli 

zaměstnavatel tuto nelegální mzdu nemůţe zahrnout do svých nákladů a sníţit tak základ daně 

z příjmů, je to pro něj i tak daňově výhodnější, neboť se vedle daňové zátěţe ze závislé 

činnosti zbavuje téţ povinností odvodů na OSSZ a zdravotního pojištění, které jsou rovněţ 

vnímány jako daňová zátěţ. Zaměstnavatel v této pozici nemá vůči těmto „zaměstnancům“ 

ţádné další povinnosti v oblasti personální či povinnosti plynoucí ze zákoníku práce. 

Tento druh zaměstnávání, který je krajní moţností nelegálních praktik v této oblasti 

podstupují zpravidla cizí státní příslušníci ze zemí na východ od ČR, nebo tuzemští 

nezaměstnaní, kteří vedle tohoto příjmu pobírají sociální dávky. Oba účastníci této nelegální 

transakce, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, se dopouštějí trestného činu. 
10

 

2.4.  Pracovní agentury na trhu práce od roku 1989 

2.4.1. Vývoj agentur práce na českém trhu 

První pracovní agentury se začaly objevovat v roce 1991 na popud zahraničních firem 

působících v České republice, které byly na tento způsob zaměstnávání zvyklé. V této době 

vzniklo velké mnoţství personálních agentur, které se nejprve věnovaly činnosti zvané 

recruitment, neboli přijímání zaměstnanců na určité pozice přímo k zaměstnavatelům. 
7
 

Později se tato sluţba rozšířila a podniky si začaly navzájem půjčovat své pracovníky. V této 

době agentury fungovaly skrz institut dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné 

právnické nebo fyzické osobě (podle §38 dřívějšího zákoníku práce a §2 tehdejšího nařízení 

vlády č.108/1994 Sb. – s novelou zákoníku práce byla tato ustanovení zrušena).  

Dnem 1. 10. 2004 bylo v České republice legalizováno agenturní zaměstnávání 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a novelou zákoníku práce č. 65/1965 Sb., která 



24 

 

byla provedena zákonem č. 436/2004 Sb. Před rokem 2004 v této oblasti byla právní mezera, 

zákon se nezabýval licencemi státu k pronajímání pracovní síly. Ani právní ustanovení 

tehdejšího zákoníku práce a nařízení vlády, které se věnovaly této problematice, nebyly 

dostačující a praxe tak často překračovala zákon. Podniky se kryly tím způsobem, ţe si začaly 

pořizovat ve velkém ţivnostenské listy na různé činnosti, které vyţadovali jejich klienti.  

Od zmíněné legalizace agenturního zaměstnávání sice došlo k určité redukci tohoto 

trhu, ale na druhou stranu začal narůstat počet licencovaných agentur. Tato novela zákonu 

zároveň znemoţňuje podnikům, aby si mezi sebou půjčovaly zaměstnance, coţ má za 

následek, ţe agenturní licenci má spousty firem, i kdyţ se tomuto oboru nevěnují, jen proto, 

aby si podle potřeby mohly přesouvat zaměstnance například v rámci sesterských společností. 

Od roku 2004 mohou agentury práce zaměstnávat pouze prostřednictvím pracovní 

smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce, ze které se nemusí 

odvádět pojistné, jim byla zakázána. Agentury si ale přesto dokáţou poradit a to 

prostřednictvím smlouvy o dílo. V takové smlouvě agentura neposkytne zaměstnance, ale 

konkrétní hotový výrobek. Vše potřebné jako jsou prostory, stroje a pracovní síla si agentura 

najme prostřednictvím DPP. 
7
 

V současné době je na českém trhu velké mnoţství agentur, přičemţ v roce 2009 jich 

bylo o hodně více. V průběhu roku 2010 zmizelo z evidence MPSV kolem tří stovek agentur, 

většina z nich musela skončit následkem krize z důvodu nedostatku zakázek. Pracovních 

agentur, které nyní vlastní licenci, je kolem 1800 a kdyţ se k nim připočítají agentury bez 

licence, vyšplhá se toto číslo na cca 2250 agentur. Co se týče počtu obyvatel na jednu 

pracovní agenturu, dostává se Česká republika mezi nejhustší sítě agentur na světě, viz Obr. 

2.2. Podle analýzy institutu IDE působí největší mnoţství agentur v Praze a na území 

středních Čech, z čeho jsou nejvíce nabízené dělnické profese. 
7 
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Obrázek č. 2.2 Hustá česká síť pracovních agentur 

 

Zdroj: časopis EKONOM (2010) 

 

2.4.2. Asociace poskytovatelů personálních služeb 

Asociace poskytovatelů personálních sluţeb “APPS“ – vznikla oficiálně v roce 2002. 

Formalizovala tak několikaletou spolupráci a úsilí čtyř významných personálních agentur, 

působících na českém i mezinárodním trhu práce, které si kladou za cíl zkvalitnění prostředí 

českého trhu práce. 

APPS je nezávislou a dobrovolnou zájmovou organizací. Bezprostředním cílem je 

vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice. Pro 

jeho dosaţení APPS komunikuje s příslušnými institucemi a státními orgány. 

Členové APPS prokazují svou odbornou úroveň prostřednictvím vysoké kvality 

poskytovaných sluţeb, mnohaletých zkušeností a přistoupením k Etickému kodexu APPS. 

Asociace je především profesní organizací personálních agentur a poradenských 

společností v oblasti poskytování personálních sluţeb. Přestoţe je zaměřená především na 

tyto profesní skupiny, vítá rozšíření svých řad o další zájemce, kterým záleţí na budoucnosti 

českého trhu práce. 

APPS podporuje profesní rozvoj svých členů, propaguje personálně - poradenskou 

činnost, poskytuje svým členům informační a poradenské sluţby, materiály, dále pak pořádá 

společné akce a konference. 
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Jednou ze základních myšlenek vzniku APPS je především respektování práv a 

oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména práva na svobodnou volbu 

povolání a přípravu k němu, práva získávat prostředky pro své ţivotní potřeby prací, práva na 

spravedlivou odměnu za práci, práva na uspokojivé pracovní podmínky a rovné zacházení se 

všemi zaměstnanci a práva na svobodné podnikání nebo provozování jiné hospodářské 

činnosti. 
8 

2.4.3. Hlavní problémy agentur práce 

Mnoho personálních agentur balancuje na hraně zákona, některé z nich opravdu zákon 

porušují. Zejména takové agentury, které zprostředkovávají přidělování agenturních 

zaměstnanců. Okrádají pracovníky a stát tím, ţe například vyplácejí jen minimální mzdu nebo 

aţ přespříliš pouţívají DPP. Můţe za to také skutečnost, ţe v ČR existuje jen jediná 

organizace, která se stará o působení personálních agentur, a to je Asociace provozovatelů 

personálních sluţeb. Členové APPS pokrývají asi 1/3 trhu. Pro svůj etický kodex se do 

asociace nedostane ţádná agentura, která nevlastní licenci od MPSV či nějakým způsobem 

porušuje zákon. Podmínky pro udělení licence jsou stále přísnější. 
7
 

 Mezi nejnovější podmínky patří souhlas ministerstva vnitra (§60 Zákona o 

zaměstnanosti). O souhlas poţádá ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud do 15 

kalendářních dnů ministerstvo vnitra neodpoví na tuto ţádost, znamená to, ţe s udělením 

licence souhlasí. 
3 

Povolení můţe být vystaveno: 

- ke zprostředkování zaměstnání na území ČR, 

- ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR, 

- ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 

 Od ledna 2011 mají agentury práce povinnost pojistit se proti svému úpadku a pro 

případ úpadku uţivatele. Výše pojistného musí pokrýt trojnásobek průměrného měsíčního 

výdělku všech agenturních zaměstnanců. Pojistit se agentura musí do dvou měsíců po udělení 

licence. Tato povinnost se agenturám nelíbí, dokonce ani agenturám, které jsou členy APPS. 

„Takto formulovaný paragraf je zcela v rozporu se záměrem zajistit pracovníkům jistotu 

vyplácení platu v případě úpadku uţivatele. Jestliţe by byl zákon schválen v této podobě, 

hrozilo by zneuţití paragrafu v řízené bankroty a úmyslné čerpání pojistek, které by byly 

zneuţity firmami i agenturami.“ řekl Luboš Rejchrt, prezident APPS, ještě před schválením 

této novely vládou.  
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APPS rozděluje pracovní agentury do tří kategorií. Do první, bílé kategorie, patří 

agentury, které nemají problémy se zákonem. Druhá, šedá kategorie, zahrnuje agentury, které 

se zákonem také nemají problém, ale hledají a vyuţívají slabin v zákoně. Například tím 

způsobem ţe zaměstnanci nedají dovolenou, ale do ceny pro firmu ji zahrnou a tím způsobem 

sniţují svou výslednou částku. Aby agentura dodrţela zákon, musí stanovit cenu na mzdě, 

která obsahuje zákonné odvody a marţe agentury. Třetí, tzv. černá kategorie, funguje tak, ţe 

dá zaměstnanci minimální mzdu a další část výplaty uhradí jako cestovní náklady nebo 

náklady na ubytování. Klienty svádí, aby se při výběru agentur řídili hlavně cenou, čímţ 

podporují tuto kategorii agentur. V tomto případě je okrádán pracovník, klient i stát, neboť 

agentury neodvádějí sociální a zdravotní pojištění a daň příjmu za zaměstnance. 
7
 

České agentury práce jsou v mnohém pozadu oproti agenturám zahraničním, zejména 

západním zemím. V ČR jsou 3/5 zaměstnanců zaměstnávaných agenturami práce mladších 30 

let a jen asi pět procent má vysokoškolské vzdělání, viz Obr. 2. 3. V zahraničí má 

vysokoškolský diplom skoro polovina těchto zaměstnanců.  

 

Obrázek č. 2.3 Klienti personálních agentur 

 

Zdroj: časopis EKONOM (2010) 

 

Mezi problémy českých agentur patří neochota poznat zákazníka. Agentury často 

nejsou ochotny lépe poznat svého zákazníka a jeho potřeby, tím pádem nemůţou dosadit 

správné pracovníky na správná místa. Řešením by mohla být větší garance za pracovníky. To 
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znamená lépe rozpoznat schopnosti a dovednosti svých přidělovaných zaměstnanců. Velice 

často si to také agentury ulehčují při zprostředkování sluţby executive search, coţ znamená 

přímé vyhledávání vhodných pracovníků obvykle do pozic vyššího managementu. Namísto 

přímého vyhledávání a oslovení vhodných kandidátů oslovují lidi, kteří aktuálně hledají práci 

skrz jejich databázi. Z toho můţe vyplynout jedině to, ţe do takových pozic budou dosazováni 

nekvalitní lidé. 
7
 

Je potřeba provádět důsledné kontroly agentur práce, aby byla jejich práce kvalitnější 

a efektivnější a aby se trh pročistil od těch agentur, které nedodrţují zákon. Tuto kontrolní 

činnost vykonávají úřady práce a orgány inspekce práce. Úřad práce má na starosti kontrolu 

patřičných povolení agentur a dodrţování podmínek stanovených v zákonu o zaměstnanosti 

(§66). Pokud agentura tyto podmínky porušuje, můţe ji úřad práce dát pokutu aţ do výše 2 

000 000 Kč.  Inspekce práce kontroluje, zda agenturní zaměstnávání probíhá v souladu se 

zákoníkem práce. Ta můţe agentuře udělit pokutu za porušení tohoto zákoníku aţ do výše 1 

000 000 Kč. Státní úřad inspekce práce oznamuje udělení pokuty ministerstvu práce a 

sociálních věcí, které poté podle §63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti odebere 

agentuře povolení ke zprostředkování zaměstnání. 
3 

2.4.4. Srovnání deseti největších agentur práce v České republice  

Časopis EKONOM v čísle 42 z roku 2010 zveřejnil článek s názvem „ Personálky 

v licenční dţungli“, ve kterém uvedl 10 největších personálních agentur podle podílu na trhu 

v procentech, viz Obr. 2.4. 

 

Obrázek č. 2.4 TOP 10 personálních agentur 

 

Zdroj: časopis EKONOM (2010) 
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Nedokáţu ověřit správnost zde uvedených čísel, nicméně samotný fakt, ţe se jedná o 

10 nejvýznamnějších subjektů, které poskytují sluţby, je pro mou práci důleţitý. Ačkoli jsou 

ve zmíněném článku uvedeny jen názvy firem, bez jejich právní formy popřípadě 

identifikačního čísla, podařilo se mi na veřejném portálu Sbírky listin, který zveřejňuje výpisy 

z obchodního rejstříku firem na internetu, najít 9 z nich. Informace o firmě „First Personal 

Help“ se mi najít nepodařilo. Nicméně mi tento informační zdroj poskytl dostatečnou 

základnu pro získání dalších informací. 

Účetní jednotky (podnikatelské subjekty definované v § 1 zákona č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví), mají ve smyslu ustanovení § 21a výše uvedeného zákona povinnost zveřejnit 

účetní závěrku, případně výroční zprávu (mají-li povinnost nechat svou účetní závěrku ověřit 

auditorem), ve sbírce listin u obchodního soudu. Celý rozsah povinnosti zveřejňovaných 

údajů je uveden v § 38i Obchodního zákoníku.  Pokud jde o údaje z účetnictví, které je nutno 

zveřejnit a dále o jejich rozsah a rovněţ stanovení právní formy a dalších identifikací účetních 

jednotek, které tuto povinnost mají, specifikuje tyto údaje § 21a zákona o účetnictví. 

Rozborem ustanovení § 21a zákona o účetnictví lze konstatovat, ţe povinnost zveřejňování 

účetní závěrky mají: 

- účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku (akciové společnosti, 

společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní 

společnosti, druţstva), 

- účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis (např. 

politické strany). 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe všechny z devíti pracovních agentur, které se podařilo 

v obchodním rejstříku najít, mají povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky, neboť 

s výjimkou společnosti Trenkwalder, která je akciovou společností, jsou společnostmi 

s ručením omezeným. 

Rozsah zveřejňovaných údajů 

Účetní jednotky s povinným auditem zveřejňují účetní závěrku v plném rozsahu, dále 

výroční zprávu a zprávu o auditu. Pokud zveřejněná účetní závěrka není ověřena auditorem, 

musí být tato skutečnost rovněţ zveřejněna. 

Účetní jednotky bez povinného auditu zveřejňují účetní závěrku ve zjednodušeném 

rozsahu (v případě, ţe účetní jednotka nad rámec ZoÚ sestavila účetní závěrku v plném 
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rozsahu, zveřejní tuto účetní závěrku v plném rozsahu, rovněţ akciová společnost vţdy 

zveřejňuje účetní závěrku v plném rozsahu, i kdyţ jí nevznikne povinnost ověřit ji auditorem). 

Rozsah zveřejňovaných údajů je závislý na povinnosti ověřit účetní závěrku 

auditorem, viz Tab. 2.4. V případě, ţe účetní jednotka má tuto povinnost (§ 20 Zákona o 

účetnictví), má povinnost zveřejnit vedle účetní závěrky téţ výroční zprávu, která o ní 

poskytuje další zajímavé informace (§ 21 Zákona o účetnictví). 
9
 

 

Tabulka č. 2.4 Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem 

Firma 
Povinnost ověřit účetní 

závěrku auditorem 

Trenkwalder, a.s. ano 

HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
ne 

CSA Services, s.r.o. ano 

INDEX NOSLUŠ, s.r.o. ano 

www.brigadnici.com, 

s.r.o. 
nezjištěno 

Randstad, sro ne 

Grafton Recruitment s.r.o. ano 

ADECCO spo. s r.o. ano 

MANPOWER, spol. s r.o. ano 

Zdroj: vlastní zpracování 

Způsob zveřejnění 

Uloţením do sbírky listin vedené v obchodním rejstříku a to okamţikem jejich předání 

rejstříkovému soudu [§ 38 i odst. 1 písm. c) ObchZ]. 

Ve sbírce listin zveřejnilo údaje z účetní závěrky 8 z testovaných 9 společností. 

Společnost www.brigadnici.com, s.r.o. účetní závěrku ve sbírce listin nezveřejnila, ačkoli tuto 

povinnost má. 
9 
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Termín zveřejnění 

Účetní jednotky s povinným auditem účetní závěrky, po splnění dvou podmínek: 

1. ověření účetní závěrky auditorem, 

2. schválení účetní závěrky příslušným orgánem (valnou hromadou). 

Po splnění těchto podmínek pak účetní jednotka údaje z účetní závěrky zveřejní do 30 

dnů. Nejpozději je však nutno účetní závěrku zveřejnit do konce bezprostředně následujícího 

účetního období bez ohledu na to, zda došlo k jejímu schválení dle výše uvedených dvou 

podmínek. V případě nesplnění některé ze dvou výše uvedených podmínek, musí být tato 

informace rovněţ zveřejněna, aby uţivatel informací z účetní závěrky nebyl uveden v omyl, 

ţe se jedná o účetní závěrku řádně schválenou a auditorem ověřenou.  

Ostatní účetní jednotky zveřejní účetní závěrku nejpozději do konce bezprostředně 

následujícího účetního období (§ 8 odst. 3 ZoÚ). 
9
 

Termín zveřejnění údajů z účetní závěrky je zákonem daný. Do konce roku 2010 měly 

mít všechny testované účetní jednotky zveřejněnou účetní závěrku, popř. výroční zprávu ve 

Sbírce listin za účetní období roku 2009.  

Tuto povinnost nesplnily tyto účetní jednotky: 

- HOFMANN WIZARD, s.r.o. - poslední zveřejněná účetní závěrka je za rok 

2008, 

- INDEX NOSLUŠ, s.r.o. – poslední zveřejněná účetní závěrka je za rok 2008. 

 

Sankce za porušení povinnosti zveřejnění účetní závěrky výroční zprávy 

Za porušení § 21a ZoÚ hrozí účetní jednotce uloţení pokuty za porušení povinností 

uloţených jí zákonem o účetnictví a to ze strany místně příslušného správce daně (finančního 

úřadu) aţ do výše 3% z hodnoty aktiv celkem (aktiva celkem v brutto výši). 

Pořádková pokuta podle § 200d zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v 

platném znění, za neuposlechnutí výzvy soudu k předloţení listin k provedení zápisu do 

sbírky listin, aţ do výše 50 000 Kč. 

Krátký exkurz do kontroly plnění povinností stanovených v § 21a Zákonem o 

účetnictví má takový výsledek, ţe tři z testovaných devíti účetních jednotek nesplnily 

povinnosti stanovené zákonem a tak jim reálně hrozí sankce ve výši 3% hodnoty aktiv brutto.
9
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Jedná se o tyto účetní jednotky: 

- www.brigadnici.com, s.r.o. – za celou dobu své existence nezveřejnila ve 

sbírce listin ţádnou účetní závěrku, 

- HOFMANN WIZARD, s.r.o. - ve sbírce listin chybí účetní závěrka je za rok 

2009, 

- INDEX NOSLUŠ, s.r.o. – ve sbírce listin chybí účetní závěrka za rok 2009. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jsem se rozhodla testovat údaje ze zveřejněných účetních 

závěrek výše uvedených pracovních agentur za období let 2007, 2008 a 2009, budou mé 

závěry negativně ovlivněny tím, ţe z deseti účetních jednotek, které jsem měla v úmyslu 

testovat, jsem jednu v obchodním rejstříku vůbec nenašla ( First Personal Help), jedna účetní 

závěrky vůbec nezveřejňuje (www.brigadnici.com, s.r.o.) a další dvě nezveřejnily 

v zákonném termínu účetní závěrku za rok 2009 (HOFMANN WIZARD, s.r.o. a INDEX 

NOSLUŠ, s.r.o.). 

Z údajů, které jsou veřejně přístupné ve sbírce listin, jsem u devíti resp. osmi 

společností, které se zabývají činností pracovních agentur, testovala následující údaje. 

Tabulka č. 2. 5 Majetková struktura 

Pořadové 

číslo 

Firma Majetková struktura 

1 Trenkwalder, a.s. Rakousko, Česká republika 

(34%) 

2 HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 

Česká republika, Německo 

3 CSA Services, s.r.o. Česká republika 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Slovenská republika 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. Česká republika 

6 Randstad, s.r.o. Nizozemské království 

7 Grafton Recruitment s.r.o. Irsko, Nizozemské království 

8 ADECCO spo. s r.o. Švýcarská konfederace 

9 MANPOWER, spol. s r.o. Francouzská republika 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Údaje o majetkové struktuře jednotlivých účetních jednotek jsou zřejmé z výpisu 

z obchodního rejstříku, který je veřejně přístupný na internetu, viz Tab. 2.5. Z údajů, které 

jsem zde zjistila, jsou aţ na CSA Services, s.r.o, a www. brigadnici.com, s.r.o. všechny ostatní 

v rukou zahraničního kapitálu. Firma Trenkwalder, a.s. byla původně česká (dříve Kappa 

people,a.s.), posléze však do ní vstoupil zahraniční kapitál. Společnost CSA Services, s.r.o. 

má zvláštní postavení, neboť je v majetku společnosti České aerolinie, a.s. a působí jako její 

servisní organizace, prakticky poskytuje sluţby jiným subjektům neţ mateřské společnosti 

velmi omezeně. 

 

Tabulka č. 2.6 Základní kapitál 

Pořadové 

číslo 
Firma 

Základní kapitál 

v tis. Kč 

1 Trenkwalder, a.s. 6.000 

2 HOFMANN WIZARD, s.r.o. 100 

3 CSA Services, s.r.o. 270 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 200 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. 200 

6 Randstad, sro 200 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 100 

8 ADECCO spo. s r.o. 271 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 14.497 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše základního kapitálu je rovněţ zřejmá z výpisu z obchodního rejstříku, viz Tab. 

2.6. Z pohledu výše základního kapitálu je nejsilnější společností MANPOWER, spol. s r.o. 

se základním kapitálem ve výši 14.497 tis. Kč, na druhém místě pak Trenkwalder, a.s. 

se základním kapitálem ve výši 6 mil. Kč. Ostatní společnosti mají základní kapitál v hodnotě 

 minimálně postačující dle pravidel stanovených v obchodním rejstříku (200 tis. Kč, dříve 100 

tis. Kč). Samotný fakt, ţe většina společností v testovaném vzorku zvolila minimální výši 

základního kapitálu, můţe svědčit o vysokém riziku v oblasti svého podnikání. Právní forma 

společnosti s ručením omezeným představuje pro svého majitele ručení vůči závazkům 
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společnosti do výše nesplaceného podílu na základním kapitálu. Čím niţší je základní kapitál, 

tím niţší je míra odpovědnosti majitele. 

 

Tabulka č. 2.7 Srovnání výše dosaţeného výsledku hospodaření (zisku) v jednotlivých letech 

v tis. Kč 

Pořadové 

číslo 
Firma 2007 2008 2009 

1 Trenkwalder, a.s. 15.623 -17.837 4.656 

2 
HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
814 32 Bez údajů 

3 CSA Services, s.r.o. 710 1.638 2.224 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 7.752 3.742 Bez údajů 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. Bez údajů Bez údajů Bez údajů 

6 Randstad, s.r.o. 5.288 -5.403 -9.385 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 55.063 64.040 39.345 

8 ADECCO spo. s r.o. 4.504 - 18 981 1 730 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 31.432 22.991 5.236 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zisk je důleţitým měřítkem výkonnosti podniku. Z údajů o výši dosaţeného výsledku 

hospodaření v jednotlivých letech (získaný z výkazu zisku a ztráty), viz Tab. 2.7, je zřejmé, ţe 

rok 2007 byl pro všech společnosti ve sledovaných letech s výjimkou společnosti SCA 

Services, s.r.o., která však, jak jsem jiţ dříve uvedla, pracuje v odlišných ekonomických 

podmínkách neţ ostatní společnosti neboť je svou produkcí plně závislá na své mateřské 

společnosti, rokem nejúspěšnějším. V roce 2008 je jiţ patrný dopad hospodářské krize, která 

u tří ze sledovaných společností znamenala dokonce propad výsledku hospodaření do ztráty. 

Z výsledků roku 2009 je patrné, ţe krize trvá a jednotlivé společnosti se snaţí s jejími 

důsledky bojovat. Výsledky tohoto boje jsou však různé a teprve čas ukáţe, jestli se podaří 

všem společnostem nepříznivý vývoj překonat.  

  



35 

 

Tabulka č. 2.8 Výše vykázaného obratu v jednotlivých letech v tis. Kč 

Pořadové 

číslo 
Firma 2007 2008 2009 

1 Trenkwalder, a.s. 1.163.000 874.365 404.782 

2 
HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
31.494 54.488 Bez údajů 

3 CSA Services, s.r.o. 130.083 168.383 174.751 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 253.316 178.744 Bez údajů 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. Bez údajů Bez údajů Bez údajů 

6 Randstad, s.r.o. 208.762 174.622 153.189 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 581.082 681.000 610.000 

8 ADECCO spo. s r.o. 719.447 688.708 670.675 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 1.325.862 1.279.549 1.148.866 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vykázaný obrat (výnosy celkem vykázané ve výkazu zisku a ztráty) představuje 

především objem sluţeb vyfakturovaných obchodním partnerům, viz Tab. 2.8. Z pohledu výše 

obratu z testovaných společností dvě dosáhly obratu vyššího neţ jedna miliarda Kč. Jedná se 

o společnosti Trenwalder, a.s. a MANPOWER, s.r.o. Ostatní společnosti se pohybují pod 

hranicí jedné miliardy. Srovnáním vývoje v jednotlivých letech je patrný propad obratu v roce 

2008 - opět vyjma společnosti CSA Services s.r.o. – a pokračování propadu, i kdyţ mírnější, 

v roce 2009 
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Tabulka č. 2.9 Mzdové náklady v jednotlivých letech v tis. kč 

Pořadové 

číslo 
Firma 2007 2008 2009 

1 Trenkwalder, a.s. 451.491 457.412 226.839 

2 
HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
20.000 35.020  

3 CSA Services, s.r.o. 68.094 95.668 105.725 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 165.332 117.032  

5 www.brigadnici.com, s.r.o. Bez údajů Bez údajů Bez údajů 

6 Randstad, s.r.o. 133.613 115.096 106.189 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 287.676 331.000 318.000 

8 ADECCO spo. s r.o. 467 506 460.211 451.662 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 771.101 782.814 752.961 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše mzdových nákladů - zjištěná z výkazu zisku a ztráty - spolu s přepočteným 

stavem zaměstnanců- představuje důleţitou informaci o velikosti trhu, který daná společnost 

zaujímá, viz Tab. 2.9. Z tohoto pohledu jsou na tom nejlépe společnosti MANPOWER, s.r.o., 

dále ADECO spol. s.r.o. a Trenkwalder a.s. Výše mzdových nákladů je v roce 2007 a 2008 u 

těchto společností na zhruba s tejné úrovni, v roce 2009 pak klesá, coţ znamená sniţování 

stavu zaměstnanců, pravděpodobně jako reakci na nepříznivý hospodářský vývoj. Ačkoli má 

pracovní agentura daleko větší manévrovací moţnosti stran uzavírání pracovních smluv na 

dobu určitou, oproti tradičním zaměstnavatelům reaguje razantně aţ v roce 2009, ačkoli 

problémy jsou dle údajů o vytvořeném výsledku hospodaření patrné jiţ v roce 2008. Výjimku 

z tohoto vývoje tvoří opět společnost CSA Services s.r.o..  
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Tabulka č. 2.10 Výše pohledávek v netto hodnotě v jednotlivých letech v tis. Kč 

Pořadové 

číslo 
Firma 2007 2008 2009 

1 Trenkwalder, a.s. 132.052 74.813 82.341 

2 
HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
7.092 6.745 Bez údajů 

3 CSA Services, s.r.o. 17.957 15.910 10.496 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 52.167 30.079 Bez údajů 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. Bez údajů Bez údajů Bez údajů 

6 Randstad, s.r.o. 29.702 36.748 32.417 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 115.673 122.803 86 224 

8 ADECCO spo. s r.o. 133 101 114.146 156.103 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 301.972 239.129 279.947 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše pohledávek vykázaných ve výkazu ,,rozvaha“ nepředstavuje u jednotlivých 

společností v rámci srovnávaných období významné výkyvy, patrný je trend sniţování 

hodnoty pohledávek, viz Tab. 2.10. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o netto hodnotu, tedy 

pohledávky reálně dostupné, koresponduje sníţení jejich hodnoty se sníţením obratu 

testovaných společností. 
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Tabulka č. 2.11 Výše aktiv netto v jednotlivých letech v tis. Kč 

Pořadové 

číslo 

Firma 2007 2008 2009 

1 Trenkwalder, a.s. 205.221 138 399 113.981 

2 
HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
8.189 8.116 Bez údajů 

3 CSA Services, s.r.o. 27.475 31.533 30.075 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 56.771 49.893 Bez údajů 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. Bez údajů Bez údajů Bez údajů 

6 Randstad, s.r.o. 65.772 59.741 55.869 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 179.934 250.699 279.468 

8 ADECCO spo. s r.o. 176 079 123 161 178 754 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 369.972 353.846 352.512 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výši aktiv netto jsem čerpala z údajů vykázaných  ve výkazu ,,rozvaha“, viz Tab. 2.11. 

Aktiva netto představují hodnotu majetku, sníţenou o oprávky (odpisy) a opravné poloţky 

k majetku. Aţ na výjimku, kterou je společnost CSA Services, s.r.o., dochází u všech 

testovaných společností, ke sniţování hodnoty aktiv celkem od roku 2007, kdy byly nejvyšší. 

Toto sníţení je markantní zejména u společnosti Trenkwalder, a.s. I tyto údaje podporují 

předpoklad, ţe hospodářská krize v oblasti ještě v činnosti pracovních agentur neřekla své 

poslední slovo. 
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Tabulka č. 2.12 Vykázaný úvěr v jednotlivých letech v tis. Kč 

Pořadové 

číslo 

Firma 2007 2008 2009 

1 Trenkwalder, a.s. 53.300 30.279 30.500 

2 
HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 
0 627 0 

3 CSA Services, s.r.o. 0 0 0 

4 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 0 0 0 

5 www.brigadnici.com, s.r.o. 0 0 0 

6 Randstad, s.r.o. 0 0 0 

7 Grafton Recruitment s.r.o. 0 0 0 

8 ADECCO spo. s r.o. 21 900 10.785 19.100 

9 MANPOWER, spol. s r.o. 71.048 103. 862 117.491 

Zdroj: vlastní zpracování 

Údaje o výši čerpaného úvěru jsem čerpala z výkazu rozvaha, viz Tab. 2.12. U pěti 

z testovaných společností se jejich činnost neobejde bez úvěru. Úvěr zajišťuje činnost u 

největších z nich, tedy společnosti MANPOW ER, s.r.o., ADECO, s.r.o. a Trenkwalder. Úvěr 

představuje cizí zdroj krytí a společnost, která jej čerpá je, pod kontrolou věřitele – zpravidla 

peněţního ústavu – který pravidelně sleduje její hospodářský vývoj. 

 

Závěr: 

Závěrem lze konstatovat, ţe na základě provedeného testování vybraných oblastí u 8 

z 10 společností, uvedených jako subjektů s největším podílem na trhu v oblasti agenturního 

zaměstnávání, lze souhlasit s údaji uvedenými v časopise EKONOM. Z výše uvedených údajů 

je zřejmé, ţe nejvýznamnějšími agenturami jsou MANPOWER, s.r.o., ADECO, s.r.o., 

Trenkwalder,a.s. a Grafton Recruitment s.r.o. 

Ze srovnávaných údajů dále vyplývá, ţe hospodářská krize agenturní zaměstnávání 

zasáhla v roce 2008 naplno, kdyţ prakticky všechny srovnávané společnosti vykázaly propad 

ve výsledku hospodaření, sníţení obratu i aktiv netto. Výsledky za rok 2009 nejsou příliš 

optimistické a teprve další roky ukáţou, zda se všechny sledované firmy, které patří na trhu 

mezi největší, dokáţou na trhu udrţet. 
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Bez zajímavosti není ani zajištěný fakt, ţe oblast agenturního zaměstnávání je v rukou 

zahraničního kapitálu. 

2.4.5. Další služby, které agentury práce poskytují 

Sluţby poskytované personálními agenturami se komplexně týkají všech oblastí řízení 

lidských zdrojů. Pomáhají společnostem v řešení situací spojených s personálním 

obsazováním či momentální potřebou pracovních sil, poskytují pracovněprávní poradenství a 

pomáhají klientům posilovat firemní kulturu. 

Outsourcing PEOPLE - řešení nedostatku pracovních sil formou dlouhodobějšího 

dočasného přidělení agenturních zaměstnanců v poţadovaném mnoţství a kvalitě. 

Outsourcing TEMP – efektivní řešení nárazové či krátkodobé potřeby pracovních sil formou 

brigádníků z řad studentů či nezaměstnaných. 

Outsourcing TAKEOVER – kompletní převzetí kmenových zaměstnanců klienta či převzetí 

procesu náboru, pracovně-právní agendy nebo výpočtu mezd. 

Executive search – vyhledávání top manaţerů a úzce specializovaných odborníků formou 

cíleného oslovení konkrétního vhodného kandidáta, který je předem vytipován. 

Try & Hire – Ideální řešení pro případ, kdy chce klient do svého kmenového stavu přijmout 

jen pověřené a vyzkoušené pracovníky. 

Pernament placement – zprostředkování vhodných kandidátů na volné pozice včetně 

personálního poradenství, návrhu strategie náboru, testování a doporučení předvybraných 

uchazečů. 

Recruitment support (předvýběr) – podpora či outsourcing aktivit personálního úseku 

klienta při vyhledání, výběru a náboru zaměstnanců do trvalého pracovního poměru. 

Assesment a Development Centra – náročnější výběr kandidátů včetně posouzení jejich 

osobního potenciálu stejně jako schopnosti řešit praktické úkoly a zátěţové situace. 

Outplacement – komplexní péče o uvolňované zaměstnance, pomoc s orientací na trhu práce 

a podpora jejich přezaměstnání. 

Psychodiagnostika – objektivní posouzení osobnostního profilu interním psychologem 

agentury. 
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3. Průzkum mezi uživateli služeb personálních agentur 

3.1.  Použité metody šetření 

Pro svou bakalářskou práci jsem pouţila metodu písemného dotazování vybraných 

respondentů. Tyto respondenty jsem vybrala ve spolupráci se společností ABC AUDIT, s.r.o., 

z řad jejich klientů, ale i dalších firem, které byly v této oblasti ochotné se mnou 

komunikovat. Pro dotazování byl pouţit dotazník, který jsem sama vytvořila. Dotazník 

obsahuje 17 otázek, které se týkají vyuţívání sluţeb personálních agentur. Tento způsob 

dotazování zachovává anonymitu respondentů a odpovědi se poměrně snadno zpracovávají. 

Úvodní oslovení v dotazníku má respondenta motivovat k pravdivému vyplnění a zároveň 

vysvětluje postup při vyplňování. Otázky, které jsem pouţila, jsou otevřené a uzavřené, 

srozumitelné a lze na ně jednoduše odpovědět. Poslední otevřená otázka umoţňuje 

respondentům vyjádřit vlastní připomínky a návrhy k dané problematice. Dotazník je součástí 

této bakalářské práce jako příloha č. 1. 

3.2.  Vyhodnocení dotazníku 

Oslovené firmy vypověděly v dotazníkovém šetření tyto skutečnosti: 

Otázka č. 1: Už jste někdy využili služeb personální agentury? 

Graf č. 3.1 Vyuţití personální agentury 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vybrány byly firmy, u kterých se dalo předpokládat, ţe s ohledem na činnost, kterou 

provádějí, mohou poptávat sluţby personálních agentur. Z odpovědí vyplývá, ţe tato varianta 

není pro významnou část z nich (30%) přijatelná. Některé z nich nad rámec předloţených 

otázek v závěru dotazníku vysvětlily, proč jim tento způsob zaměstnávání nevyhovuje. 

69%

31%
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NE
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Zpravidla totiţ vyţadovaly od svých zaměstnanců vysokou míru loajality k firmě, ve které 

pracují. Tuto podmínku agenturní zaměstnanci z principu nesplňují. 

 

Otázka č. 2: Využíváte služeb personálních agentur pravidelně? 

Graf č. 3.2 Pravidelné uţívání sluţeb personálních agentur 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z odpovědí jednoznačně plyne, ţe většina konzumentů sluţeb pracovních agentur 

nevyuţívá jejich sluţeb pravidelně, spíše tyto sluţby vyzkoušeli, nicméně převaţuje 

konzervativní přístup k zaměstnávání.  

 

Otázka č. 3: Spolupracujete jen s jednou personální agenturou? 

Graf č. 3.3 Spolupráce s jednou agenturou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z odpovědí respondentů vyplývá, ţe pokud se rozhodnou spolupracovat s personální 

agenturou, pak nezůstávají zpravidla u jedné z nich, ale zkouší vyuţít více na trhu nabízených 

moţností. Zpravidla mají zkušenosti s několika pracovními agenturami.    
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Otázka č. 4: Využíváte službu přidělení pracovníků na konkrétní práci? 

Graf č. 3.4 Přidělení pracovníků na konkrétní práci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V odpovědích respondentů se projevuje skutečnost, ţe ne vţdy je poptávána 

nejrozšířenější a zároveň nejznámější sluţba poskytovaná pracovními agenturami – dočasné 

přidělení pracovníků na konkrétní pracovní pozici. Zhruba polovina respondentů poptává jiné 

sluţby personálních agentur. 

 

Otázka č. 5: Jak vysoká je provize personální agentury k nákladům na zaměstnání 

pracovníka, kterého přijmete z agentury? 

Graf č. 3.5 Provize personální agentury 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Většina respondentů vyuţila moţnosti na tuto otázku neodpovídat. U těch, kteří 

odpověděli, je pak zjevné, ţe odpovídali s ohledem na různé typy sluţeb, které od pracovní 

agentury vyuţili. 

 

Otázka č. 6: Využíváte službu zajištění adeptů do výběrových řízení na konkrétní 

profesi? 

Graf č. 3.6 Zajištění adeptů do výběrových řízení na konkrétní profesi 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka byla směrována na vyuţívání druhé nejrozšířenější sluţby, kterou pracovní 

agentury nabízejí. Více neţ třetina respondentů, kteří někdy sluţeb pracovních agentur 

vyuţili, poptávali vhodné kandidáty do výběrového řízení, které vyhlásili pro získání 

vhodného pracovníka do konkrétní profese do stálého pracovního poměru.  
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Otázka č. 7: Jaká je výše provize personální agentuře v případě, že jí zajištěného adepta 

na pracovní pozici přijmete? 

Graf č. 3.7 Výše provize 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dvě třetiny respondentů vyuţilo moţnost neodpovídat na tuto otázku. U těch, kteří 

odpověděli na otázku, pak odpovědi korespondují s odpovědí u otázky č. 5, která byla 

zaměřena na dočasné přidělení pracovníka. Nicméně lze dovodit, ţe provize pracovní 

agentury v případě přijetí kandidáta, kterého zajistila pracovní agentura do výběrového řízení, 

je od 50.000,- Kč aţ po trojnásobek platu zaměstnance, který získá u nového zaměstnavatele.  
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Otázka č. 8: Sledujete náklady, které zaplatíte personální agentuře? 

Graf č. 3.8 Sledování nákladů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Odpovědí korespondují s tím, ţe zhruba dvě třetiny respondentů (odpovědi k otázce č. 

2), nevyuţívá pravidelně sluţeb dočasného přidělení pracovníků či jiných sluţek pracovních 

agentur pravidelně. V tom případě jim nestojí za to sledovat náklady s touto činností 

související. Nicméně i mezi těmi, kteří nevyuţívají pravidelně sluţby pracovních agentur, se 

najdou takoví, kteří náklady s jejich sluţbami sledují a tím pádem zvaţují i argument finanční 

výhodnosti vyuţití nabízených sluţeb. 

 

Otázka č. 9: Stalo se vám, že jste z personální agentury získali pracovníka, který vás stál 

přes agenturu méně, než kolik by vás stál, kdybyste jej zaměstnali? 

Graf č. 3.9 Niţší cena pracovníka přes agenturu práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Přestoţe jsem zde očekávala 100% odpovědí „ne“, 20% respondentů získalo z 

pracovní agentury pracovníka levněji, neţ kolik by je stál v případě jeho zaměstnání do 

stálého pracovního poměru. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, ţe na trhu jsou i takové 
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pracovní agentury, které nedodrţují zákony české republiky, jak je podrobněji popsáno v 

kapitole č. 2.1.1. 

Otázka č. 10: Ohodnoťte význam výhody, kterou vám personální agentury svými 

službami zajišťují. (1-nejlepší;5-nejhorší) 

Graf č. 3.10 Ohodnocené výhody personální agentury 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti v odpovědi na tuto otázku „oznámkovali“ výhody, které jim sluţby 

poskytované pracovními agenturami vznikají. Nejlepší známku, tedy nejvýše hodnocenou 

výhodou, je sníţení administrativy, která se zaměstnáváním pracovníka ve stálém pracovním 

poměru oproti přidělenému pracovníkovi z pracovní agentury vzniká. S ohledem na rozsah 

těchto povinností – viz kapitola č. 2.1.1, se dala taková odpověď předpokládat. Na druhém 

místě se umístila „flexibilita agenturního pracovníka“, zde respondenti pravděpodobně ocenili 

moţnost vyuţít agenturního pracovníka jen po dobu, kdy jej potřebují. V případě 

zaměstnávání ve stálém pracovním poměru je problematické se zaměstnancem pracovní 

poměr ukončit. Stejné hodnocení, a tedy „druhé místo“, patří výhodě, kterou jsem nazvala: 

„odbourání některých starostí spojených s ochranou zaměstnance zákoníkem práce“. Nejméně 

pak respondenti reflektovali jako výhodu finanční úsporu, kterou v souvislosti s vyuţíváním 

sluţeb pracovních agentur vyuţívají.   
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Otázka č. 11: Máte představu, finanční úspory, kterou díky personální agentuře 

realizujete? 

Graf č. 3.11 Představa finanční úspory 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odpovědi korespondují s odpovědí na otázku č. 8. Ti, kteří sledují náklady spojené s 

vyuţitím sluţeb pracovních agentur, mají tyto náklady sledovány tak, aby byli schopni 

vyčíslit úsporu (popřípadě i ztrátu), kterou generují. Výsledky takové analýzy pak mohou být 

pouţity v dalším obchodním partnerství s pracovními agenturami.  

 

Otázka č. 12: Které konkrétní profese u personální agentury nejčastěji poptáváte? 

Odpovědí: Projektový manaţer, projektant, rozpočtář, zámečník, svářeč, konstruktér, 

obchodník, technik, strojírenský dělník, jeřábník, montáţní a zednické práce. 

Z odpovědí respondentů je zřejmé, ţe v případě projektového manaţera, projektanta, 

konstruktéra, obchodníka či rozpočtáře půjde o profese, které pracovní agentura „dodává“ do 

výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici klienta. Zámečník, svářeč, strojírenský dělník, 

montáţní dělník a zedník, jsou profese typické pro dočasné přidělení pracovníka.  

 

Otázka č. 13: V čem spatřujete hlavní nevýhodu přidělení pracovníka z personální 

agentury oproti zaměstnávání formou švarc systému? 

Odpovědi: 

- Finanční náročnost. 

- Jednání přes zprostředkovatele. 

- Vysoké nároky kladené na dohlíţející pracovníky agentury nadřízené 

zaměstnaným jedincům. 
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- Formou švarc systému zaměstnám osvědčené lidi na danou práci. Kdyţ vezmu 

lidi z agentury, nevím, co od nich mohu očekávat, co umí a jaký je jejich postoj 

k práci a zadanému úkolu. 

Respondenti v odpovědi specifikují nevýhody přidělení pracovníka z agentury práce 

oproti švarc systému. Definují vysokou finanční náročnost, jednání přes zprostředkovatele a 

dále anonymitu přidělených agenturních zaměstnanců, která je při konkrétní práci můţe 

působit takové problémy, ţe od tohoto způsobu zaměstnávání uţivatel upustí.  

 

Otázka č. 14: Pokud byste si mohli vybrat mezi variantou pracovníka z personální 

agentury nebo formou švarc systému, dali byste přednost agentuře? 

Graf č. 3.12 Agentura vs. švarc systém 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Více neţ polovina dotázaných by v případě moţnosti volby upřednostnila před 

agenturou práce švarc systém, kdyby byl legální. 

 

Otázka č. 15: Pokuste se pojmenovat hlavní nevýhody u přiděleného pracovníka z 

agentury oproti zaměstnání v pracovním poměru. 

Odpovědi: 

- Finanční náročnost. 

- Vyšší náročnost na kontrolu, sledování, komunikaci s agenturou. 

- Zapracovanost- v našem oboru je nutné delší dobu pracovníka školit na práci, 

kterou má vykonávat, po tuto dobu má nový pracovník niţší produktivitu. 

- Pracovník často střídá profese, nemá čas a prostor pro získání kvalifikace. 

- Jednání přes zprostředkovatele. 
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- Motivace zaměstnanců-absence vztahu ke společnosti. 

Respondenti zde popsali to, co jim při zaměstnávání formou přidělení pracovníka z 

pracovní agentury nejvíce vadí. Sluţba se jim jeví jako finančně náročná, zaplatí více, neţ 

kdyby sami pracovníka zaměstnali. Přidělené pracovníky musí někdo kontrolovat, v 

některých oborech dokonce zapracovat.  Přidělení pracovníci totiţ často střídají profese 

(podle poptávky) a nemají tudíţ prostor k získání vysoké kvalifikace na rozdíl od klasického 

zaměstnance ve stálém pracovním poměru. Tato skutečnost se pak v praxi projeví v niţší 

produktivitě práce přiděleného pracovníka. Dále vadí, ţe uţivatel musí jednat s pracovní 

agenturou – tedy prostředníkem. Potencionálním uţivatelům pak vadí absence vztahu 

přiděleného pracovníka ke společnosti, coţ sniţuje jeho pracovní motivaci. 

 

Otázka č. 16: Už se vám stalo, že přiděleného pracovníka z agentury jste následně 

zaměstnali na stálý pracovní poměr? 

Graf č. 3.13 Zaměstnání agenturního pracovníka na stálý pracovní poměr 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z odpovědí respondentů vyplynul zajímavý poznatek. Více neţ polovina uţivatelů 

sluţby „dočasného přidělení pracovníka z pracovní agentury“, vyuţila tuto sluţbu pro výběr 

zaměstnanců do stálého pracovního poměru.  

 

Otázka č. 17: Pokud pro nás máte nějakou informaci, kterou považujete za významnou 

a nezeptali jsme se na ni, pokuste se nám ji prosím tlumočit. 

Odpovědi: 

- Přes agenturu získáváme pouze adepty na konkrétní pozici, a pokud někdo 

vyhovuje, tak ho zaměstnáme na plný úvazek. 
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- Personální agentura se pouţívá pouze při přechodném nedostatku určité 

profese. 

Respondenti potvrdili skutečnost, ţe nejčastěji vyuţívanými sluţbami je dočasné 

přidělení pracovníka při přechodném nedostatku určité profese a dále dodání kandidátu do 

výběrového řízení či konkurzu na konkrétní pracovní pozici. 

 

Závěr: 

Ačkoli se v rámci mého šetření nejednalo o reprezentativní vzorek v dané oblasti, z 

odpovědí respondentů lze dovodit některá obecná zjištění. 

Firmy poptávají sluţby pracovních agentur s tím, ţe nejčastěji vyuţívanými sluţbami 

je dočasné přidělení pracovníka při přechodném nedostatku určité profese a dále dodání 

kandidátu do výběrového řízení či konkurzu na konkrétní pracovní pozici. 

 Nejvýše hodnocenou výhodou, při dočasném přidělení pracovníka z pracovní 

agentury je sníţení administrativy, která se zaměstnáváním pracovníka ve stálém pracovním 

poměru oproti přidělenému pracovníkovi z pracovní agentury vzniká. Dále je pozitivně 

hodnocena flexibilita agenturního pracovníka a odbourání některých starostí spojených s 

ochranou zaměstnance zákoníkem práce.  

Jako negativum dočasného přidělení pracovníka z agentury práce je finanční 

náročnost. Uţivatel zaplatí daleko více, neţ kdyby sám pracovníka zaměstnal. Přidělené 

pracovníky musí někdo kontrolovat, v některých oborech dokonce zapracovat. Přidělení 

pracovníci totiţ často střídají profese (podle poptávky) a nemají tudíţ prostor k získání vysoké 

kvalifikace na rozdíl od klasického zaměstnance ve stálém pracovním poměru. Tato 

skutečnost se pak v praxi projeví v niţší produktivitě práce přiděleného pracovníka. Dále 

vadí, ţe uţivatel musí jednat s pracovní agenturou – tedy prostředníkem. Potencionálním 

uţivatelům pak vadí absence vztahu přiděleného pracovníka ke společnosti, coţ sniţuje jeho 

pracovní motivaci. 

Uţivatelé sluţby dočasného přidělení pracovníka z pracovní agentury mnohdy takto 

přiděleného pracovníka následně zaměstnají ve stálém pracovním poměru. 

Pokud by si zaměstnavatelé mohli vybrat mezi dočasným předělením pracovníka z 

pracovní agentury a zaměstnáním formou OSVČ, volili by formu OSVČ. Tomu však v praxi 

brání skutečnost, ţe zaměstnávání formou OSVČ je v mnohých případech nelegální, neboť 

má vlastnosti švarc systému.   
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4. Zhodnocení výsledků 

Opuštěním principu plné zaměstnanosti po sametové revoluci v roce 1989 se obecně 

změnil přístup k zaměstnávání pracovní síly ve prospěch volného trhu. Zároveň však nedošlo 

k úplnému opuštění sociálních a pracovních jistot zaměstnanců. Zpočátku „levná“ pracovní 

síla v České republice byla zajímavá pro ekonomiky směrem na západ k nám, avšak postupem 

relativně krátké doby se česká ekonomika přeorientovala na trţní hospodářství a její pracovní 

síla zvolna „zdraţovala“. Za této situace české podnikatelské subjekty začaly intenzivněji 

hledat cesty ke zlevnění nákladů v oblasti mzdových a souvisejících nákladů. Sníţení nákladů 

s sebou nese zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, coţ je při orientaci na západní trhy stále 

ţádoucí.  

Nabídka sluţeb agentur práce se objevila v české ekonomice velmi brzy, jiţ v roce 

1991, kdyţ na našem území začaly podnikat zahraniční firmy, které byly ve svých mateřských 

zemích na tento typ nabídky zvyklé. V současné době funguje na našem území více neţ 1800 

agentur práce. 

Tento fakt vysvětluje skutečnost, ţe v případě deseti nejvýznamnějších agentur práce 

na českém trhu je pravidlem, ţe jsou majetkově plně nebo dílem v rukou zahraničního 

kapitálu.  

Ačkoli agentury práce nabízejí celou škálu sluţeb – jak je patrné z údajů, které uvádějí 

ve svých výročních zprávách zveřejněných prostřednictvím internetu ve sbírce listin.  

Nejznámější a nejvyuţívanější je takzvaný Outsourcing PEOPLE, tedy řešení nedostatku 

pracovních sil formou dlouhodobějšího dočasného přidělení agenturních zaměstnanců 

v poţadovaném mnoţství a kvalitě. 

Druhou poptávanou sluţbou v oblasti personální je Permanent Placement, tedy 

zprostředkování vhodných kandidátů na volné pozice včetně personálního poradenství, 

návrhu strategie náboru, testování a doporučení předvybraných uchazečů. 

Zatímco v západních ekonomikách je postavení agentur práce z pohledu legislativního 

stabilní, v české ekonomice tomu tak není. Změny v legislativě doprovázejí činnost 

pracovních agentur takřka nepřetrţitě. Vedle tradičních českých nabídek řešení potřeby práce, 

tedy dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti přes kontakt s OSVČ a švarc 

systém aţ k zaměstnávání „na černo“, je agenturní zaměstnávání importovaným know how, 

které se v tuzemských podmínkách potýká s řadou problémů. 
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Prvním z nich je nestabilní legislativní prostředí, jehoţ poslední novinkou je od roku 

2011 povinnost uloţená agenturám práce novelou Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

která zavádí povinné pojištění proti svému úpadku i proti úpadku uživatele (tedy klienta, 

kterému sluţby poskytují), a to ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech 

dočasně přidělených zaměstnanců. Tato změna byla diskutována jiţ v roce 2010 a agentury 

práce prostřednictvím své asociace konstatovaly, ţe taková povinnost můţe existenci 

pracovních agentur významným způsobem zkomplikovat. Pokud se agentura práce nepojistí 

dle výše uvedeného poţadavku zákona o zaměstnanosti, můţe jí být rozhodnutím 

Ministerstva práce a sociálních věcí povolení ke zprostředkování práce odejmuto a od té doby 

můţe agentura vykonávat jen takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného 

rozhodnutí. Problematičnost povinnosti pojistit se proti vlastnímu úpadku, ale téţ úpadku 

svých klientů, se naplno projevila tím, ţe pojišťovny nejsou ochotny takové pojištění 

s agenturami práce sjednávat.  

Druhým reálným problémem je fakt, ţe ačkoli je v současné době právní rámec 

v oblasti agenturního zaměstnávání po letech nejistoty zřetelný, existuje na trhu práce řada 

agentur, které porušují pravidla tím, ţe se poskytují nekvalitní sluţby nebo se podbízení 

nízkou cenou svých sluţeb. Tuto nízkou cenu jsou schopny udrţet jen díky tomu, ţe porušují 

daná pravidla. Nedodrţují povinnou hranici pro výši mzdy, případně část mzdy vyplácejí 

formou cestovních náhrad, které nepodléhají zdanění ani odvodům pojistného a podobně.  

Dodrţování pravidel a kontrolu činnosti agentur práce vykonávají úřady práce a orgány 

inspekce práce. Úřad práce má na starosti kontrolu patřičných povolení agentur a dodrţování 

podmínek stanovených v zákonu o zaměstnanosti. Pokud agentura tyto podmínky porušuje, 

můţe ji úřad práce dát pokutu aţ do výše 2 000 000 Kč. Inspekce práce kontroluje, zda 

agenturní zaměstnávání probíhá v souladu se zákoníkem práce. Ta můţe agentuře udělit 

pokutu za porušení tohoto zákoníku aţ do výše 1 000 000 Kč. Státní úřad inspekce práce 

oznamuje udělení pokuty ministerstvu práce a sociálních věcí, které poté podle §63 odst. 2 

písm. c) zákona o zaměstnanosti odebere agentuře povolení ke zprostředkování zaměstnání.  I 

přes výše uvedená zákonná ustanovení je na trhu práce významné mnoţství pracovních 

agentur, které díky nekalým praktikám kazí dobré jméno těm, které pracují v souladu 

s platnou legislativou.   

Třetím problémem je dopad hospodářské krize na vývoj agentur práce. Srovnáním 

vybraných poloţek za roky 2007,2008 a 2009 z účetních závěrek zveřejněných u devíti 

největších pracovních agentur na trhu práce v ČR je zřejmé, ţe je hospodářská krize citelně 
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zasáhla v roce 2008 a rok 2009 rozhodně nestačil na to, aby se z problémů vymanily. Klienti 

vyuţívající nejpopulárnější sluţby - dočasného přidělení pracovníků - s nástupem krize ve 

svých podnicích v první fázi ukončili spolupráci s pracovní agenturou, neţ přistoupili 

v razantnějšímu kroku – rozdávání výpovědí svým kmenovým zaměstnancům. Tato 

skutečnost se na hospodaření agentur práce okamţitě negativně projevila. 

Čtvrtým problémem, který souvisí s neustálými změnami v legislativě upravující 

oblast agenturního zaměstnávání, je český fenomén jménem švarc systém. Jakkoli je tento 

způsob zaměstnávání zpochybňován správci daně, vývoj soudní judikatury  dospěl v roce 

2006 k posouzení do té doby klasického švarc systému, který zastírá skutečný zaměstnanecký 

poměr u případu „lesních dělníků“, jako legální, kdyţ podnikatele uzavřel namísto 

zaměstnaneckého poměru s lesními dělníky smlouvu o dílo s kaţdým z nich. V době nástupu 

hospodářské krize na přelomu roku 2007 a 2008 se veřejně diskutovalo o tom, ţe legalizace 

švarc sytému by mohla být jedním z faktorů, který by podnikatelům pomohl překonat 

nepříznivý hospodářský vývoj, neboť by se významně sníţila jejich daňová zátěţ včetně 

odvodů pojistného. Tyto poţadavky nebyly nakonec vládou vyslyšeny. Vývoj legislativy 

v případě švarc systému je pro agentury práce citlivou oblastí. Domnívám se, ţe pokud by byl 

v ČR švarc systém legalizován, došlo by k úbytku klientů agentur práce. 

Vedle problémů, které agentury práce na trhu v ČR mají, existují i pozitivní momenty. 

Za téměř 20 let působení agentur práce na českém trhu, si jejich sluţby našly zákazníky i mezi 

ryze českými firmami. Jak vyplývá z průzkumu mezi potencionálními uţivateli sluţeb 

pracovních agentur, dostaly se do jejich povědomí. Respondenti oceňují především výhodu 

spočívající ve sníţení administrativy při vyuţití sluţby dočasného přidělení agenturních 

pracovníků. V regionu Moravskoslezského kraje jsou často zaměstnáváni zahraniční 

pracovníci z Polska a Slovenska. Legislativa v oblasti zaměstnávání cizinců představuje pro 

mnohé firmy téměř neřešitelný problém a prohlubování rizika z moţnosti nesprávného 

postupu a následné pokuty od kontrolních orgánů. Podnikatelé i tohoto důvodu volí raději 

cestu vyuţití sluţeb pracovní agentury. 

Na druhém místě pak jde o flexibilitu agenturního pracovníka. Tuto výhodu ocenili 

mnozí zaměstnavatelé v období nástupu hospodářské krize, kdy ukončení spolupráce 

s agenturou práce bylo „levnějším řešením“, neţ kdyby šlo o kmenové zaměstnance, které by 

museli propustit a vyplatit jim odstupné.  

Pokud však respondenti dostanou přímou otázku, zda je pro ně lepší variantou 

agentura práce nebo švarc systém, více neţ polovina z nich by zvolila švarc systém. 
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Bez významu není ani skutečnost, ţe 55% respondentů, kteří vyuţívají sluţeb 

pracovních agentur, se v rámci dočasného přidělení agenturního pracovníka setkalo s tím, ţe 

takového pracovníka následně přijali do stálého pracovního poměru. Uţivatelé tedy sluţby 

dočasného přidělení pracovníka vyuţívají téţ jako způsob náboru nových pracovníků s tím, ţe 

si jejich dovednosti v praxi nezávazně ověří. Takový druh sluţby agentura práce oficiálně 

neposkytuje, nicméně ve specifickém prostředí České republiky dochází k modifikaci a 

agentury práce poskytují i sluţby, které pravděpodobně ani poskytovat nechtějí. 

Mezi nesporné výhody v oblasti legislativy patří skutečnost, ţe zákoník práce oficiálně 

umoţňuje agenturám práce uzavírat se zaměstnanci pracovní poměr na dobu určitou a tu 

obnovovat (§ 39 zákona č. 262/2006 Sb. a to od 1. 1. 2010). Takovou výhodu klasický 

zaměstnavatel nemá, zákoník práce jej aţ na výjimečné případy nutí uzavírat pracovní 

smlouvy na dobu neurčitou. 

 

5. Návrhy a doporučení 

Podle zveřejněných statistik je Česká republika zemí s jednou z nejhustějších sítí 

pracovních agentur na světě. Je pravděpodobné, ţe takové mnoţství pracovních agentur není 

zapotřebí. V trţním prostředí se časem prosadí jen ty s nejlepší nabídkou. K tomu jim mohou 

pomoci i následující doporučení, která vyplynula z mého malého průzkumu mezi uţivateli. 

 

Samotné pracovní agentury by se měly zaměřit na vyšší podíl dalších sluţeb, které 

jsou schopny nabízet. Na trhu jsou nejvíce vyuţity sluţby Outsourcing PEOPLE a 

Permanent Placement, avšak jak vyplývá z informací, které uvádějí pracovní agentury ve 

zveřejněných výročních zprávách, špičkové pracovní agentury jsou schopny nabízet mnohem 

širší škálu sluţeb. Ve výroční zprávě firmy Trenkwalder, a.s. je ve výčtu sluţeb, které 

poskytuje uvedena také sluţba s názvem Outplacement – komplexní péče o uvolněné 

zaměstnance, pomoc s orientací na trhu práce a podpora jejich zaměstnávání. V období 

hospodářské krize by pracovní agentury s touto pomocí klientům jistě uspěly. Toto 

doporučení se ale týká jen velkých, nadnárodních agentur, které uţ mají své určité postavení a 

jméno na trhu. Menších agentur se týká návrh uţší specializace, který je popsán v textu níţe. 
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Vedle rozšíření nabídky sluţeb je pak významným faktorem téţ jejich kvalita. 

Uţivatelé si stěţují, ţe agentura práce není ochotna svého zákazníka „ podrobněji poznat“ a 

na základě tohoto poznání pak poskytnout cílenou, a tím i kvalitnější sluţbu. V této oblasti 

existuje pro pracovní agenturu potenciál pro zlepšení svého přístupu ke klientům. Navrhuji, 

aby pracovní agentura, v případě ţe ji klient kontaktuje, mohla prostřednictvím svých 

pracovníků blíţe poznat, nejlépe přímo v provozech, klienta. Čím se zabývá, jaké konkrétní 

poţadavky na pracovní profese má a zda jsou tyto poţadavky v souladu s realitou. Na základě 

analýzy získaných poznatků pak upřesnit klientovy poţadavky a teprve po konzultaci s ním 

konstatovat, zda je schopna je skutečně splnit. 

 

Další moţnou cestou je úzká specializace na poskytování konkrétní sluţby. U 

přidělování agenturních pracovníků by stálo za úvahu soustředit se např. na 2 - 3 konkrétní 

profese a v této oblasti vybírat skutečně kvalitní pracovníky, prohlubovat jejich vzdělání 

v oboru, a pak zákazníkovi dodat pracovníka, který nebude potřebovat dlouhou dobu pro 

zaučení, neustálou kontrolu ze strany klienta, a bude tudíţ vykazovat poţadovanou 

produktivitu práce. 

 

Oproti vyspělým ekonomikám je v ČR 3/5 zaměstnanců zaměstnávaných agenturami 

práce mladších 30 let a jen asi pět procent má vysokoškolské vzdělání.  V zahraničí má 

vysokoškolský diplom skoro polovina těchto zaměstnanců. Moţná by stálo za to, kdyby se 

agentury práce pokusily vedle klasické nabídky dělnických profesí získávat a nabízet vyšší 

podíl pracovníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 

 

Ačkoliv v českém prostředí existuje řada předsudků a specifik, pravděpodobně časem 

budou překonána a vzdělanostní, odborná i věková struktura zaměstnanců pracovních agentur 

dozná příznivých změn.  
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6. Závěr 

Personální agentury nemají v ČR srovnatelné podmínky, na jaké jsou zvyklé 

v rozvinutých západních ekonomikách, zejména pokud jde o oblast legislativy, která 

dostatečně nepotírá nelegální praktiky v oblasti zaměstnávání.  

Na druhou stranu jsou to personální agentury, které nabízejí na českém trhu své sluţby 

a musejí se tedy srovnat s jeho specifickými poţadavky. V této oblasti mají stále co dohánět, 

neboť uţivatelé mají s konzumací jejich sluţeb potíţe, které jsou ochotni ventilovat. Z jejich 

připomínek se mohou poučit a své sluţby v tomto duchu zkvalitnit. 

Přes všechny problémy a nedostatky, které činnost pracovních agentur provázejí od 

jejich nástupu na český trh v roce 1991, lze konstatovat, ţe jejich úloha při optimalizaci 

nákladů souvisejících se zaměstnáváním je nezastupitelná ţádným z existujících variantních 

řešení.  
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Seznam zkratek 

APPS Asociace poskytovatelů personálních sluţeb 

BV Bankovní výpis 

ČR Česká republika 

DPČ Dohoda o pracovní činnosti 

DPP Dohoda o provedení práce 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ObchZ Obchodní zákoník 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

PF Přijatá faktura 

ŠS Švarc systém 

VZ Vnitřní zúčtování 

ZoÚ Zákon o účetnictví 

ZP Zákoník práce 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1                         Dotazník pro uţivatele sluţeb personálních agentur 


