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Abstrakt  

 

Cílem práce je analýza dodržování principů etického jednání v personálních agenturách. 

Hlavním východiskem je Etický kodex Asociace poskytovatelů personálních služeb a 

antidiskriminační zákon. Práce se bude zabývat problematikou etiky a dodržováním etických 

principů personálními agenturami dle bodů kodexu. Dále bude pozornost zaměřena na právní 

ukotvení personálních agentur, služby, které poskytují a jejich spolupráci s klienty a kandidáty. 

Kvalitativní šetření bude realizováno formou osobního i písemného dotazování představitelů 

vybraných personálních agentur hlásících se k Etickému kodexu APPS. Cílem empirického 

šetření bude analýza dodržování principů etického jednání ve vybraných personálních 

agenturách dle bodů kodexu APPS. 

 

Klíčová slova: etika, důvěra, morálka, personální agentury, pracovní právo, etika v 

personálních agenturách, antidiskriminační zákon 
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Abstract 

 

The aim of the thesis is to analyze the principles of ethical behavior in recruitment agencies. 

The main starting point is the Code of Ethics of the Association of Personal Services Providers 

and the Anti-Discrimination Act. The thesis will deal with the issue of ethics and adherence to 

ethical principles by personnel agencies according to the Code. Furthermore, attention will be 

paid to legal acts of personnel agencies, services that should serve clients and candidates. The 

qualitative survey will be conducted in the form of personal and written questioning of 

representatives of selected personal agencies reporting to the APPS Code of Ethics. 

 

Key words: ethics, trust, morality, personnel agencies, labor law, ethics in personnel agencies, 

anti-discrimination law  
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0 Úvod 
 

Tématem mé bakalářské práce je etika v personálních agenturách. Počet personálních agentur 

se při aktuální situaci na trhu zvyšuje a stále více lidí i firem vyhledává jejich služby. 

Nezaměstnanost je na velmi nízké úrovní a společnosti mají problémy s obsazením pracovních 

míst, proto využívají služeb personálních agentur. Při rostoucí potřebě personálních agentur je 

nezbytné dbát na to, aby byly jejich služby poskytovány na základě pevných etických norem a 

pravidel.  

Cílem mé bakalářské práce je analýza současného stavu problematiky a dodržování principů 

etického jednání v personálních agenturách. Cílem empirického šetření je analýza dodržování 

principů etického jednání v personálních agenturách v České republice vyplývající z bodů 

kodexu APPS a vytvoření přehledu příkladů z praxe v jeho dodržování. Empirické šetření je 

zaměřeno na skupinu personálních agentur v České republice, dodržujících kodex APPS a 

poskytujících služby recruitmentu a zprostředkování zaměstnání.  

Bakalářská práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole se zaměřuji na problematiku etiky 

a charakterizuji základní pojmy etika, morálka, mrav, rozdíly a provázanosti mezi nimi. Pro 

definování pojmů jsem čerpala především z publikací Jiřího Jankovského, Jana Sokola a Mirky 

Nečasové. Dále je pozornost věnována vývoji etiky a jejímu pojetí z pohledu významných 

filozofů. Východisky pro etické normy v personálním řízení jsou publikace Carolyn Wiley, 

která zkoumá nejzávažnější etické problémy v organizacích, a antidiskriminační zákon a kodex 

APPS, které upravují dodržování etického chování v personálních agenturách. Pozornost je 

zaměřena i na profesní etiku a její cíl, kterým je vytvoření pravidel a norem, které zvyšují 

důvěryhodnost firem.   

Druhá kapitola je věnována personálním agenturám a jejich rozdělení a právnímu ukotvení a 

dále službám, které mohou poskytovat. Pozornost je věnována hlavním důvodům spolupráce 

organizací s personálními agenturami, mezi které patří úspora nákladů, snížení počtu aktivit 

personalistů nebo větší odbornost náborářů pro dané pozice. Jsou definovány pojmy personální 

agentura a agentura práce, jejich rozdíly a právní ukotvení v zákoníku práce. Východisky této 

kapitoly jsou kodex APPS, zákon o zaměstnanosti, publikace Jaroslavy Evangelu „Personální 

agentury: jejich úloha na trhu práce“ a publikace „Investigating Effective Ways to Maximize 

the Role of Recruitment Agencies“ autorů Abdullah, Yoke a Zakaria. 
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Třetí kapitola je soustředěna na chování personálních agentur k jejich kandidátům a klientům. 

Kodex APPS uvádí jednotlivé body zahrnující požadované etické chování a jednání, které je 

nepřípustné. V personálních agenturách je důležité klást důraz na vyvážení vztahu mezi každou 

ze tří zúčastněných stran, tj. mezi kandidátem, klientem a personalistou. Součástí je i 

problematika konfliktu zájmu, který je při práci v recruitmentu častý a zkušený personalista by 

měl být schopen potlačit své osobní zájmy a jednat objektivně v zájmu všech zúčastněných 

stran. Východisky této kapitoly jsou publikace „Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis“ od autorů Urbancová, Stachová a Stacho a dále „Equal 

employment opportunities in the recruitment and selection process of human resources“ od 

autorů Stoilkovska, Ilieva a Gjakovski. 

Obsahem čtvrté kapitoly je vlastní empirické šetření, jeho cíle, metodika, výběr respondentů, 

realizace, průběh a interpretace získaných dat. Cílovou skupinou jsou personální agentury, 

které přijaly kodex APPS. Elektronický dotazník i osobní rozhovory jsou upraveny do jednotné 

podoby. 

Pátá kapitola je věnována diskusi nad daným tématem a interpretaci výsledků. V kapitole jsou 

uvedeny limity šetření, možné příčiny výsledků a vlastní závěry, které jsou porovnány s dalšími 

dostupnými výzkumy. Přílohy obsahují Kodex APPS v plném znění, dotazník a informovaný 

souhlas.  
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1 Etika 
 

Etymologie pojmu etika pochází z řeckého éthos – mrav, zvyklost. Předmětem zkoumání etiky 

je morálka. (Putnová, Seknička, 2007, s. 41) Etika se řadí mezi filozofické disciplíny a „zabývá 

se tím, co je správné a nesprávné; zkoumá mravní rozhodnutí lidí a způsoby, kterými se je snaží 

odůvodnit.“ (Thompson, 2004, s. 11) S touto problematikou úzce souvisí pojmy „etika“, 

„morálka“ a „mrav“, které je nezbytné od sebe odlišit, protože se nejedná o synonyma.  

Svobodné jednání člověka je vždy něčím podmíněno, například hodnotami, které uznává a 

které jsou mu vlastní. Kromě hodnot ovlivňují lidské chování omezení a zákazy dané kulturou, 

společností nebo zákonem. Při rozhodování, jak se zachovat při interakci s druhými lidmi, hraje 

roli mrav. Díky mravu lze dělat základní věci intuitivně a není třeba nad nimi přemýšlet. 

Například je považováno za zdvořilé pozdravit při příchodu do místnosti nebo pozdravit kolegu 

apod. Významnou roli v procesu vštěpování mravních norem mají rodiče, učitelé, kamarádi, 

autority, literatura, film, lidové moudrost a samozřejmě také náboženství a filozofie. Mrav jako 

takový si může vynutit pouze společnost sama. Jakmile je určité chování vynucováno zákonem, 

už se nejedná o mrav, ale o dodržení zákona. Mrav ve společnosti udržují autority, zejména 

rodiče nebo starší generace. V dnešní moderní společnosti dochází k uvolňování atmosféry a 

tím i uvolňování mravů. (Sokol, 1998, s. 186–191)  

Mravní chování je tedy to, co jsme se naučili od rodičů, autorit a společnost si ho vynucuje. 

Jsou to způsoby chování, které jsme se naučili, způsoby, co dělat a jak se chovat ve společnosti 

a při interakci s ostatními lidmi a ve většině případů nevíme proč to tak vlastně je. „Morálka 

v pravém slova smyslu začíná teprve tam, kde se člověk nerozhoduje podle toho, co dělají 

a chtějí všichni, nýbrž podle toho, co za správné pokládá on sám.“ (tamtéž, 1998, s. 193)  

Na Sokolovu definici navazuje definice Jankovského, který uvádí, že „morálka je soubor 

uznávaných mravních norem vyplývajících z určitého chápání mravních hodnot, z jejich 

povahy a hierarchie, … a hodnotí lidské chování z hlediska dobra a zla, a to v porovnání 

s lidským svědomím.“ (Jankovský, 2003, s. 24) 

Etika „… je filozofickou vědou o správném způsobu života, vycházející z racionálních přístupů 

a snažící se nalézt, popřípadě i zdůvodnit, společné a obecné základy, na nichž morálka 

(předmět etiky) stojí.“ (tamtéž, 2003, s. 22)  

Filozofická disciplína etika zastřešuje a spojuje obecné základy, tvoří stavební kámen pro 

morálku a mrav. Morálka je spojena s naším svědomím, proto je v tomto případě složité rozlišit 
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morálně správné a špatné chování. Mrav představuje zvyklosti a společensky očekávané 

chování, které je osvojeno od autorit, v rámci společnosti je snadné rozlišit, kdo se chová 

mravně a kdo mrav porušuje, mravné chování primárně nevychází z nás, je to něco, co jsme se 

postupem času naučili. Mrav je dán historicky a v rámci rozdílných společností a kultur se 

může lišit. Co je morální a nemorální nelze tak snadno rozlišit, záleží zejména na našem 

svědomí. „Etika tedy např. obsahuje hodnoty, které by člověk chtěl dodržovat (např. empatie), 

morálka potom vyjadřuje způsob, jakým to provede.“ (Nečasová, 2001, s, 12) 

Etika je založena na dodržování psaných i nepsaných pravidel chování a obecně na způsobu 

života v dané společnosti. Etiku lze rozdělit do několika oblastí, jsou jimi etika profesní (viz s. 

17–20), etika filozofická, etika náboženská, etika environmentální, aj. Každá z nich 

se specializuje na konkrétní oblasti života, ve kterých udává normy chování. Společnost 

se během jejího vývoje vždy zaměřuje na tu oblast etiky, která je společná s trendy dané doby. 

To způsobuje, že jsou některé oblasti etiky upozaďovány, a naopak jiné oblasti vznikají. 

V dnešní době patří k velmi populárním a diskutovaným etika environmentální, spojená 

s trendem udržitelnosti životního prostředí a konzumní společností. Naopak o etice filozofické 

se učí zejména na školách. 

 

1.1 Filozofie, etika, morálka 

 

Filozofie umožňuje odkrýt podstatu věcí a zamýšlet se nad vzniklými situacemi do hloubky, 

je to dychtivost po vědění, které poskytuje smysl života. K filozofování podněcují situace 

jako je například pochybování, údiv nebo každodenní zkušenosti. (Nečasová, 2001, s. 11) 

Hlubší zamyšlení je podstatné i v předmětu etiky a morálky.  

„Morálka přivádí lidské chování za hranice bezprostředního uspokojení tužeb a momentálních 

požadavků situace.“ (Luckmann, 2010, s. 117) Usměrňuje lidské chování a je založena na 

diferencování správného a špatného chování, bere-li člověk zřetel na zájmy ostatních lidí, jedná 

se o mravní volbu. (Nečasová, 2001, s. 11) V archaických společnostech vzniká morálka a 

právo v sociální struktuře, v raných fázích byla morálka součástí náboženských institucí. 

(Luckmann, 2010, s. 120–121) Vzniká v době, kdy byl člověk řízen především svými pudy a 

jeho cílem bylo vytvoření vyšší společnosti, která má své normy a hodnoty. Dále je její vznik 

spojen s procesem sebeuvědomování. Morálka je společenskou podstatou člověka a osvojování 

mravních norem je součástí polidšťování a akulturace. Jednání, které je v souladu se 
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společenskou morálkou pozitivně působí na rozvoj společnosti a mezilidské vztahy, které se 

v ní utváří. (Sokol, 1976, s. 10–12) „Morálka je specifickou vlastností pouze člověka. Příroda 

a přírodní tvorové jsou mravně neutrální, protože jejich chování není založeno na 

sebeuvědomění …“. (tamtéž, 1976, s. 13) Svědomí je reakce na mravní normy a principy, je to 

vnitřní prožitek morálky. Obsahuje poznávací procesy, hodnotící momenty a emocionální 

komponenty. Poznávací procesy zahrnují identifikaci původu norem, hodnotící momenty 

umožňují rozpoznat vlastní chování a předcházet tak nepřípustným formám jednání, 

emocionální komponenty obsahují pocity lítosti, viny aj. Svědomí každého člověka je odlišné 

a subjektivní, proto je nutné upravovat lidské jednání normami. Normy jsou pravidla, které se 

dají vynucovat například předpisy nebo zvyky. Normy platí pouze do chvíle, kdy je společnost 

akceptuje. Pokud se společnost začne výrazně měnit, mění se zároveň i přijímané normy. 

Autoritu ve vztahu k normám zaujímají například tradice, právní řád nebo věda. (Nečasová, 

2001, s. 15–17) 

Etika je součástí filozofie a spolu s ní se také vyvíjela. Pojetí etiky a její výklad se v průběhu 

historie měnily a daly vzniknout mnoha teoriím a proudům, z nichž každý pokládá za etické 

chování něco jiného. Její kořeny sahají do pravěku, ale podstata se dodnes nezměnila. 

Dodržování pravidel a zvyků nastavených v rámci rodů, kdy v případě nedodržení následovalo 

vyloučení ze společenství, ve starověku, kdy zaniká rodová společnost, dochází k vytvoření 

složitějších pravidel, později s náboženským kontextem. Ve středověku se morálka a etika 

odvozuje od deseti Božích přikázání. Současná morálka čerpá mimo jiné z židovsko-

křesťanských náboženských hodnot. A je znatelné, že čím je společnost rozvinutější a 

pokročilejší, tím větší je i její morální pokrok. (Janotová, 2005, s. 11–12)  

K nejznámějším filozofům, kteří se etikou zabývali, jsou řazeni Platón a Aristoteles z doby 

starověkého Řecka, dále pak Thomas Hobbes a Tomáš Akvinský z doby středověku. Zabývali 

se otázkou toho, co je etické a ctnostné, jaké chování se od nás očekává.  

V Antice se objevuje filozofický směr, zvaný Hédonismus, který říká, že lidské chování 

je motivováno libostí nebo nelibostí. Mravně dobré je to, co přináší člověku slast. Jedná 

se o touhu po poznání, jejíž naplnění nám přináší zmiňovanou slast. Cílem hédonistické etiky 

je optimalizovat míru slastí a strastí. (Anzenbacher, 2001, s. 23) 

Thompson uvádí Sokratovy postřehy k ctnosti a morálce: „…ctnost je poznání: vědět, co je 

správné, znamená dělat, co je správné. Veškeré zlo je výsledkem neznalosti: nikdo záměrně 
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nedělá to, o čem ví, že je nesprávné. Všechny ctnosti jsou v základu stejné: nemůžeme mít jednu 

ctnost a postrádat jinou.“ (Thompson, 2004, s. 54) Neřest je tedy pouze výsledkem neznalosti. 

S pojetím Platónovy etiky souvisí známé podobenství o jeskyni, ve kterém vystupuje idea 

poznání a idea dobra. Tyto ideje jsou podle Platóna životním cílem a smyslem každého 

člověka. (Thompson, 2004, s. 58) Toto souvisí s výše zmíněným tvrzením, že cílem člověka je 

blaho, stav blaženosti. Základem je poznání toho, co je mravné a ctnostné. Ctnostné a mravné 

jednání zajišťuje zmiňovanou blaženost.  

Do trojice významných antických filozofů patří Aristoteles, jehož pojetí etiky lze formulovat 

takto: „každé řemeslo a každé zkoumání, stejně jako každý čin i rozhodnutí, zřejmě usilují o 

dosažení nějakého dobra: dobro tedy můžeme označit za cíl veškerého snažení.“ (Thompson, 

2004, s. 65) Aristoteles operuje s pojmem eudaimonia, který je překládán jako štěstí, blaženost, 

blaho, které vzniká z mravného a ctnostného jednání. Je to situace, kdy člověk prožívá dobrý 

život a dobře se chová. Eudaimonia je podle Aristotela hlavním cílem.  

Sokrates, Platón i Aristoteles chápou etiku jako rozum uvedený do praxe, činy, které vedou 

k vytyčenému cíli. Podobný názor zastávají Epikurejci, podle nichž je morální chování takové, 

které směřuje k nějakému cíli, k blaženosti. Tvrdí, že veškeré chování determinováno 

vesmírem, a proto je morálně neutrální, a to dává člověku možnost volby. U Stoiků se objevuje 

malý rozdíl, cílem není nalézt štěstí, ale nalézt to, co přirozeně odpovídá uspořádání vesmíru 

a jednat na základě rozumu, ne emocí. (Thompson, 2004, s. 65–74) 

V období středověku patří mezi tvůrce zásadní myšlenky Tomáš Akvinský. Etika Tomáše 

Akvinského je spojována s pojetím svědomí a vědění. Od Aristotela přejímá pojetí rozumu. 

(Anzenbacher, 2001. s. 78) Inspiroval se křesťanskou tradicí, přichází s dvojím pojetím 

křesťanské morálky. První je etika založená na autoritě, zdrojem autority je Bible, tato etika 

lidskému rozumu nepřikládá váhu. Druhým pojetím je přirozený zákon, který vychází 

z myšlenky Aristotela, a to, že každá věc slouží nějakému účelu a východiskem morálky je 

lidský rozum, který logicky podkládá morální zásady. (Thompson, 2004, s. 75–76)  

Z novověkých myslitelů lze uvést Thomase Hobbese a jeho teorii společenské smlouvy. 

Smlouva zavazuje vládce, aby chránil a ctil práva jeho poddaných a zavazuje ho k vytváření 

zákonů a řešení soudních sporů. Vládce na tuto smlouvu přistupuje, aby se nemusel obávat 

anarchie. Z anarchie mají strach i ostatní občané, a proto na tuto smlouvu také přistoupí. 

Podstatou této smlouvy je vzájemný prospěch. (tamtéž, s. 85–86)  
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Další významnou osobností ve vývoji etiky a filozofie je Immanuel Kant a jeho Kategorický 

imperativ, určující pravidlo pro etiku a morálku. Kantova filozofie je nazývána 

transcendentální. (Anzenbacher, 2001, s. 42) Základní tvrzení kategorického imperativu zní 

„Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného 

zákonodárství.“ (Kant, 1996, s. 50) Jinými slovy, pokud je člověk spokojený s tím, že tak jak 

jedná, tak by ve stejné situaci jednali i ostatní lidé, pak je jeho chování správné. Na druhou 

stranu by neměl jednat tak, jak by mu to u ostatních bylo nepříjemné. Naše jednání by mělo 

být takové, aby se mohlo stát obecným principem pro ostatní. Na rozdíl od utilitarismu nebo 

hédonismu Kant necílí na okamžité uspokojení, ale dívá se více do budoucnosti. (Thompson, 

2004, s. 111–112)  

V 18. století přichází nový teoretický směr zvaný utilitarismus. Utilitarismus nebere v potaz 

princip spravedlnosti. (Anzenbacher, 2001, s. 121) Je založen na principu užitečnosti a na 

principu následků. Utilitarismus náleží pod normativní etiky, užitečnost a následek představují 

normy, dle kterých bude mravní jednání posuzováno. Chce podat jednoduchá mravní kritéria. 

(tamtéž, s. 32) 

Prvním z představitelů utilitarismu je Jeremy Bentham, který určuje morálně správné chování 

podle toho, zda je prospěšné většině a morálně správné nebo špatné chování posuzuje na 

základě jeho důsledků. Bentham je spojen s pojmem „utilitarismus jednání“. Druhým 

představitelem je John Stuart Mill, který na Benthama navazuje a dál jeho přístup rozvíjí. Mill 

představuje „utilitarismus pravidel“, zastává zásadu pravdomluvnosti a pravdu pokládá za 

základ dosažení blaha. Nicméně je otevřený i případům, kdy je přípustné pravdu neříkat. 

Přikládá tedy váhu i jednotlivým činům, nejen pravidlům. (Thompson, 2004, s. 93–96) 

Významnou osobností 19. století je Friedrich Nietzsche, který pocházel z křesťanské rodiny, a 

proto mu bylo pojetí křesťanské morálky dobře známé. Ve svých myšlenkách reflektuje vývoj, 

evoluci a nové postavení člověka. Cílem je vyhnout se principům tradiční morálky a začít 

znovu od začátku. (tamtéž s. 119–120) Základním lidským pudem je podle Nietzscheho vůle k 

moci, tu rozlišuje jako aktivní sílu vůle k moci a reaktivní sílu vůle k moci. Aktivní síla se dá 

přirovnat k živému organismu, který formuje a buduje život, tato síla vede k věčnému návratu 

a přispívá k životu, zdraví a vitálnosti. Na druhé straně je reaktivní síla jako rakovinný nádor, 

který negativně působí proti životní síle, tato síla nic nebuduje a vede k nicotě. (Anzenbacher, 

2001, 177–179) Smyslem a morálkou je nadčlověk. „Vyzývá lidi, aby chtěli – volili – 

nadčlověka jako smysl země. Nejde o to dokázat, že to tak je, ale chtít to tak.“ (Thompson, 

2004, s. 121)  
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Na začátku 19. století se rozvíjí směr zvaný Existencialismus, zabývající se především pojetím 

lidské existence. Mezi jeho představitele patří Sören Keirkegaard, který je považován za 

zakladatele tohoto směru. Jeho hlavní myšlenkou je důležitost rozhodnutí a odpovědnost, které 

utvářejí lidský život. Podle Kierkegaarda není naše existence podmíněna a určována rozumem, 

nýbrž se jedná o zcela jedinečný proces. Klade důraz na člověka jako na jednotlivce a na 

důsledky jeho volby. Dalším z představitelů je Martin Heidegger, který se opírá o skutečnost, 

že to, co děláme, vychází ze vztahů a závazků, které máme a ze současných okolností, které 

jsou člověku náhodně přiřazeny. Lidé žijí na základě rolí, které zastávají, a snaží se neřídit se 

těmi, které jsou jim přiřazovány společností. Na Heideggera navazuje Jean Paul Sartre, který 

taktéž klade důraz na člověka jako jednotlivce. Lidé determinují vlastní životy svými 

rozhodnutími a svými činy. Z toho pramení i podstata bytí, která není pevně daná, ale lidé si ji 

sami utvářejí. Stejně jako Heidegger, Sartre upozorňuje na to, aby lidé nepřijímali role, které 

jsou jim dávány společností, ale aby se soustředili na situace a věci, které prožívají. Hlavní 

myšlenkou existencialismu je to, že každý člověk nese odpovědnost sám za sebe a za svá 

rozhodnutí. (Thompson, 2004, s. 127–135) 

Na začátku 20. století je jedním z významných filozofů Jürgen Habermas, který je autorem 

„Etiky diskurzu“. Diskurzivní etika navazuje na Kanta, neomarxismus a na demokratizaci. 

(Nečasová, 2001, s. 43) Habermas popisuje několik základních myšlenek. Například rozděluje 

jednání na strategické a komunikativní. První z nich je orientováno na cíl, bez ohledu na názor 

ostatních osob. Druhý typ je založen na kooperaci s druhými. (Anzenbacher, 2001, s. 231) 

Základem etiky diskursu je to, že „komunikativnímu jednání náleží normativní přednost před 

strategickým jednáním. Komunikativní jednání implikuje diskursy, v nichž dochází 

k dorozumění.“ (tamtéž, 2001, s. 231) Komunikace probíhá v rámci žitého světa, kulturních 

tradic a společenských názorů. Dalším principem je princip univerzalizace, jehož součástí je 

pravidlo argumentace. Dále Habermas zmiňuje předpoklady k principu univerzalizace, 

například logická a konzistentní argumentace, relevantnost, ideální řečová situace. 

Komunikativní jednání je nevyhnutelné. (tamtéž, 2001, s. 231–232)   

Theodor W. Adormo patří k dalším představitelům 20. století a je spojován s tzv. negativní 

etikou. Principem negativní etiky je „... celek současné společnosti, charakterizovaný tržními 

(výměnnými) vztahy se v kritickém pohledu ukazuje jako něco negativního: Celek je nepravda.“ 

(tamtéž, 2001, s. 240) V 60. letech 20. století se objevuje situační etika, jejímž představitelem 

je Joseph Fletcher. Zastával názor, že by měl existovat jednotný princip, podle kterého by se 

lidé mohli řídit a snadno tak poznat jaké chování je v určité situaci správné. Tvrdil, že by se 
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lidé měli řídit pravidlem lásky, a to je to jediné a správné. (Thompson, 2004, s. 137) „Tam, kde 

láska vyžaduje, aby šla konvekční mravní zásada stranou, je správné tak činit.“ (tamtéž, 2004, 

s. 138)  

V současné době se etika soustředí z větší části na praktické problémy dnešní společnosti. 

Výrazný vliv má postmoderna, kdy dochází ke ztrátě důvěry ve filozofii, zároveň dochází 

k formování globálního charakteru kultury. Postmoderní doba se odvrací od moderní doby 

hlavně v tvrzení, že jediným možným zdrojem poznání je věda. (Nečasová, 2001, s. 20)  

 

1.2 Etické normy v personálním řízení 

 

Normy představují pravidla a zásady chování, které je společnost ochotná akceptovat. 

(Lukášová, Nový, 2004, s. 24) Úlohou personalistů je dbát na dodržování předepsaných norem 

a kodexů v rámci organizace a podílet se na jejich šíření, a hlavně to, aby oni sami kodex a 

normy dodržovali. Šířit je mohou například prostřednictvím školení nebo svým profesionálním 

vystupováním. (Armstrong, 2007, s. 89) Podstata vzdělávání spočívá v prohlubování znalostí 

managementu a zaměstnanců, například prostřednictvím prakticky zaměřených vzdělávacích 

programů nebo modelových situací, kde se zaměstnanci připraví na řešení etických problémů, 

se kterými mohou ve své praxi přijít do styku. (Putnová, Seknička, 2007, s. 82) Etické normy 

nejsou na rozdíl od právních norem vynutitelné, jsou přijímány v různých sociálních 

uskupeních. Etické normy jsou podmínkou důstojného soužití. (Anzenbacher, 2001, s. 105–

107)  

Podle Armstronga se etické normy personalistů projevují ve třech ohledech, a to v „jejich 

vystupování jako odborníků (profesionální vystupování), hodnot, kterými se řídí jejich chování, 

a etických norem jejich firem.“ (2007, s. 88) Problematika etiky v rozhodování se v činnostech 

personální oddělení objevuje především u získávání a výběru pracovníků, hodnocení 

a odměňování a také propouštění. Personalista při těchto činnostech musí postupovat 

profesionálně, spravedlivě a podložit svá rozhodnutí argumenty a musí tak činit podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí. Etika se ve velké míře týká také zacházení s citlivými osobními 

daty, se kterými přicházejí personalisté do styku prakticky denně, s tím mj. souvisí nové právní 

ustanovení o GDPR (General Data Protection Regulation), které zvyšuje ochranu osobních 

údajů. A jeho nedodržení či porušení může mít pro firmu až likvidační následky. K etickému 

zacházení s osobními daty patří například pravidlo nikdy nenechávat životopisy nebo jiné 

záznamy o kandidátech nebo zaměstnancích volně ležet na pracovním stole, vše převést do 
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elektronické podoby a papírové verze důsledně skartovat. Už těmito základními pravidly se dá 

předejít zneužití osobních dat nepovolanými osobami. 

V České republice (dále ČR) neexistuje jednotný etický kodex, který by jednotlivé firmy 

dodržovaly. Organizace se mohou řídit podle vlastních dokumentů jako je deklarace hodnot, 

firemního kréda nebo podle etického kodexu. (Putnová, Seknička, 2007, s. 76–77) S rostoucím 

zájmem o tuto problematiku si organizace čím dál častěji zakládají a tvoří vlastní etické 

kodexy. „Etické kodexy obsahují principy chování, které organizace dodržuje při svém 

podnikání a ve vztazích se svými partnery – pracovníky, zákazníky, akcionáři (nebo ostatními 

investory), dodavateli a společností vůbec.“ (Armstrong, 2007, s. 89)  

Personalista je zodpovědný nejen za svá rozhodnutí, ale musí také řešit neetické a nemorální 

činy ostatních zaměstnanců. Podle Wiley patří mezi nejzávažnější etické problémy 

„upřednostňování zaměstnanců, nesrovnalosti v odměňování, sexuální obtěžování, 

diskriminace na základě pohlaví a rasy a porušování důvěrných informací.“ (Wiley, 2000, s. 

93) Etické kodexy nejsou jediné, čím se personalisté při rozhodování řídí. Proces jejich 

rozhodování se řídí několika faktory, rozhodování značně ovlivňují například jejich osobní 

hodnoty, firemní kultura nebo politika. Podle výzkumu Employment Management Association 

(EMA) z roku 1993 je faktorem podporujícím neetické chování například postoj nebo chování 

vrcholového managementu a postoj nebo chování přímého nařízeného. Rozhodování tedy řídí 

i osobní hodnoty jedince. Podle výzkumu EMA jsou to hodnoty, které jedinci získali v rodině, 

na druhém místě jsou to hodnoty v rámci náboženského vyznání. (tamtéž, 2000, s. 94–95) Data 

z roku 1993 by se mohla jevit jako zastaralá, nicméně vzhledem k tématu je považuji i dnes za 

relevantní. 

Wiley uvádí etické kodexy pěti amerických personálních asociací a jejich cíle. Jedná se o 

organizace: Americká kompenzační asociace (ACA), Americká společnost pro vzdělávání 

a rozvoj (ASTD), Mezinárodní asociace pro řízení informací o lidských zdrojích (IHRIM), 

Mezinárodní asociace pro řízení lidských zdrojů (IPMA) a Společnost pro řízení lidských 

zdrojů (SHRM). V ACA je hlavním cílem kodexu zajistit vysoký standard etického jednání 

v rámci odměňování. V ASTD je etický kodex tzv. vodítko v oblasti řízení rozvoje lidských 

zdrojů. Podobně je tomu v IHRIM, kde má etický kodex za cíl prezentovat, zviditelnit 

a podporovat zavedené standardy týkající se obchodních vztahů. Čtvrtá organizace IPMA cíle 

neuvádí. Cíl poslední zmíněné organizace SHRM opět uvádí jako cíl podporu zavedených 

standardů. (tamtéž, 2000, s. 98) Hlavním cílem a důvodem, proč jsou etické kodexy 

v organizacích zaváděny, je podpora a prezentace uznávaných hodnot a standardů. 
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Prostřednictvím kodexů se mohou cíle v rámci organizace lépe šířit a jsou dostupné pro 

každého zaměstnance. Při existenci kodexů můžou organizace lépe předcházet omylům 

a nedorozuměním, protože kodexy slouží zároveň i jako vodítko k rozhodování manažerů 

a dalších odborníků. Podle Wileyové zahrnují etické kodexy 5 principů: „integrita, právnost, 

profesionalita, profesní loajalita a důvěrnost.“ (2000, s. 106) Analýza výše zmíněných 

organizací shrnuje hlavní záměry kodexů, jsou brány jako soubor očekávání, podle kterých 

bude posuzováno jednání odborníků, jako předpoklady charakterových vlastností a mají 

podporovat jednání, které je v zájmu společnosti. (tamtéž, 2000, s. 111) 

Jak již bylo zmíněno, v ČR neexistuje jednotný etický kodex, kterého by se firmy a personalisté 

při rozhodování mohli držet. Proto je jedinou možností pro každou organizaci zavedení 

vlastních norem a vlastního etického kodexu, který bude vodítkem a radou pro personalisty 

nebo manažery při jejich rozhodování. Správným ukotvením etických norem mohou 

organizace předcházet řešením eticky sporných situací. S tím souvisí i to, že každé nově 

zavedené normy nebo kodexy je nezbytné v rámci organizace šířit a podporovat, například 

různými školeními a modelovými situacemi. Manažeři a nadřízení jsou hlavním vzorem pro 

své zaměstnance, a hlavně oni by měli etické normy a kodexy znát a dodržovat. Etické kodexy 

nemohou být v rozporu s ostatními zákony.  

Důležitým kodexem v oblasti personálních agentur v ČR je kodex Asociace poskytovatelů 

personálních služeb (APPS) (viz příloha A), který se řídí antidiskriminačním zákonem 

a zaručuje vysokou kvalitu služeb poskytovaných personálními agenturami.  

 

1.3 Profesní etika 

 

Profesní etika je soubor pravidel označujících očekávané chování při výkonu povolání. Cílem 

těchto pravidel je vzbuzovat důvěru u svých klientů a u veřejnosti, zajistit bezpečnost a je 

nástrojem sebekontroly a sebereflexe. V rámci profesí jsou dnes vyžadovány odborné 

předpoklady pro konkrétní povolání, například vzdělání, kvalifikace, různé certifikáty, znalosti 

nebo dovednosti a zároveň je zahrnutý i požadavek společenského přínosu jednotlivých 

povolání, a to, jak bude vykonavateli záležet na dobré pověsti své činnosti a morální hodnoty, 

které jsou v rámci nich uznávány. Na tomto základu vzniká profesní etika. V dnešní společnosti 

je jakákoli ekonomická činnost regulována zákony tzv. minimum etiky. Osoby jsou povinné 

zákony dodržovat a zároveň jsou zavázány, že zákon nebudou podlézat a obcházet. 
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Nejstarším příkladem profesní etiky je Hippokratova přísaha u lékařské profese. (Janotová, 

2005, s. 15–16)  

S profesní etikou úzce souvisí pracovní morálka, bez které se společnost nikdy neobešla a 

nemůže úspěšně fungovat. (Kučera, 1972, s. 9) Kučera představuje čtyři způsoby výkladu 

pracovní morálky. První je pracovní morálka jako vrozená základní povahová vlastnost, která 

může být chápana jak pozitivně, tak negativně. Druhý způsob vykládá pracovní morálku jako 

výsledek výchovy jedince. Tento způsob souvisí s psychologickým směrem zvaným 

behaviorismus. Podle Kučery mají na pracovní morálku značný vliv činnosti, ke kterým je 

člověk veden, a které vykonává v průběhu dospívání. Třetí způsob souvisí s vlastním 

uvědoměním jedince, který pokládá pracovitost za požadavek všeobecné mravnosti. Čtvrtý 

způsob bere v potaz aktuální stimulaci, která působí na vědomí jedince. Toto zahrnuje hmotné 

a nehmotné stimuly, které ovlivňují pracovitost člověka a souvisí s celkovou motivací člověka 

k práci. (tamtéž, 1972, s. 11–36) 

Výše zmíněná pracovní morálka ovlivňuje chápání, výklad a důležitost profesní etiky 

jednotlivci. Pod pojmem profesní etika „se rozumí jedna ze součástí aplikované etiky, která 

reflektuje etické aspekty pohledů a problémů vznikajících v určitých povoláních. Profesní etika 

se věnuje etickým normám a hodnotám a taktéž povinnosti jejich dodržování v konkrétní 

profesi.“ (Janotová, 2005, s. 17) Profesní etika je souhrn poznatků ze sociální a právní filozofie 

a je součástí deontologických etik, tj. etik povinnostních. Povinnost „je norma, kterou musíme 

naplnit, nemůžeme se jí vyhnout, aniž bychom se dostali do morálně napadnutelné situace.“ 

(Henriksen, Vetlesen, 2000, s. 120) Cíli profesních kodexů je zavázat se ke konání dle 

mravních norem, zdůraznit profesní hrdost a vést k solidaritě a důstojnosti. (tamtéž, s. 17)  

Zásady etického chování jednotlivých organizací jsou formulovány ve vlastních etických 

kodexech. „Etický kodex vzniká jako určitá výslednice hledání optimálního etického chování 

subjektu, který má na jedné straně sloužit jako prevence proti různým druhům korupce, 

skandálům, poškozování zájmů apod. a na druhé straně jako morální standard, který měl 

zabezpečit minimum etiky v chování či už osoby, profese, odvětví apod.“ (tamtéž, s. 18) Etické 

kodexy jsou vytvářeny personálním managementem spolu s právníky a je nutno je pravidelně 

vyhodnocovat, například nestranným etickým auditorem. (tamtéž, s. 19)  

Profesní etika zahrnuje i budování firemní kultury a firemní kulturu jako takovou. Kultura je 

definována jako „specifický způsob organizace, realizace a rozvoje činností, objektivizovaných 

ve výsledcích fyzické a duševní práce.“ (Linhart, Vodáková a Petrusek, 1996, s. 547) V dnešní 



19 
 

době je firemní kultura mimo jiné i marketingovým nástrojem a součástí společenské 

odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) a důležitým nástrojem při 

oslovování nových zaměstnanců, neboť při množství otevřených pracovních pozic a poptávce 

po kandidátech je to jedním z častých kritérií, na které potenciální nový zaměstnanec hledí, 

a podle kterých si nového zaměstnavatele vybírá. Firmy jsou s tímto faktem obeznámeny a 

často na firemní kulturu své marketingové kampaně cílí a uvědomují si její důležitost. 

Samozřejmě marketing není jediným důvodem dodržování etiky v organizaci. Dodržování 

etických hodnot přináší lepší udržitelnost mezi konkurencí a zlepšuje celkový pohled a posiluje 

značku zaměstnavatele.  

Prvky firemní kultury tvoří nejčastěji „základní předpoklady, hodnoty, normy, postoje.“ 

(Lukášová, Nový, 2004, s. 22) Program firemní kultury vytvářejí z velké části zaměstnanci 

organizace a jejich chování, kterým kulturu budují a šíří dál. Dlouhodobý proces vytváření 

firemní kultury začíná u stanovení podnikatelského cíle a končí u existence samotných jedinců 

a podniku. Od obou se očekává to samé chování, a to dodržování výše zmíněných nastavených 

etických kodexů a norem. Kromě zaměstnanců organizace má na tvorbu firemní kultury vliv 

národní kultura, tradice a kultura podnikání v dané zemi, konkurenti, zákazníci atd. Povinností 

managementu je vytváření společensky efektivních hodnot a jejich dodržování tak, aby se tyto 

hodnoty mohly rozšířit do povědomí celého podniku a jeho kultury. Podniky, které na firemní 

kulturu dbají, jsou stabilnější, prezentují se seriózně, stabilně, novátorsky, spravedlivě apod. a 

déle se udrží na trhu. Naopak jejich nerespektování přivádí podniky ke krachu, to následně 

přináší nedůvěru a špatné mínění o podnikání jako takovém. (tamtéž s. 36–40) Za firemní 

kulturu lze považovat všechny specifické rysy organizace, které ovlivňují její fungování a 

výkonnost. (tamtéž, 2004, s. 20–21)  

V souvislosti s personálními agenturami a cílem mé bakalářské práce, blíže představím Etický 

kodex Asociace poskytovatelů personálních služeb (dále APPS). Zásady, které se členové 

APPS zavazují dodržovat ve vztahu ke klientům a uchazečům o zaměstnání (viz příloha A) 

vyžadují: „Poskytované informace musí být pravdivé, přesné, platné a aktuální. Při řešení 

situace uchazeče musí být doporučen vhodný a okolnostem odpovídající postup, který chrání 

oprávněné zájmy a práva uchazeče. Úhrada poplatků uchazečem za zprostředkování práce je 

nepřípustná. Ve všech vztazích poskytování personální služby je zakázána jakákoliv 

diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, 

politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti ve stranách, hnutích, organizacích a 

jiných sdruženích, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního 
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stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, s výjimkou stanoví-li tak 

právní předpis nebo je-li pro to věcný důvod, spočívající v povaze práce nebo pro výkon práce 

nezbytný “ (APPS, 2014, s. 1) Dále jsou uvedeny zásady jednání s klientem: „Poskytované 

informace musí být pravdivé, přesné, platné a aktuální. Poskytovatel je povinen aktivně vyvíjet 

veškerou činnost směřující k řešení situace klienta, a to v souladu se zájmy, podle jeho pokynů 

a zadání.  Poskytovatel se zavazuje neoslovovat jím umístěné uchazeče u svých aktivních 

klientů s nabídkou zprostředkování zaměstnání, s výjimkou případů, kdy uchazeč o danou 

personální službu projeví zájem sám nebo pokud k tomu klient dá podnět či přímý souhlas. 

Poskytované informace musí být pravdivé, přesné, platné a aktuální.“ (tamtéž, 2014, s. 2) 

Personální agentury dodržující kodex APPS dbají zejména na pravdivost informací ve vztahu 

k oběma stranám. Není přípustné poskytnout lživou informaci. Dále je jejich prioritou zájem 

uchazeče a co nejrychlejší uspokojení požadavků klienta. Všechny výše uvedené zásady jsou 

provázané, a pokud jsou komplexně dodrženy, jsou bazálními pro úspěšnou spolupráci.  

 

1.4 Antidiskriminační zákon 

 

Etiku jednání v organizacích upravuje antidiskriminační zákon. Pokud je nějaké chování 

vymáháno zákonem, nejedná se již o etiku nebo morálku. Antidiskriminační zákon je obvykle 

základem etických kodexů organizací. 

Do roku 2009 neexistoval v ČR antidiskriminační zákon „a za jeho neexistenci byla ČR ze 

strany OSN kritizována.“ (Suchánek, 2010, s. 120) Základní právní ustanovení týkající se 

diskriminace byly uvedeny v Listině základních práv a svobod. „Listina sice stanoví obecný 

zákaz diskriminace, až na zákonu však závisí vymezení pojmů spojených s právem na rovné 

zacházení a ochranou před diskriminací, jakož i stanovení rozsahu nároků obětí 

diskriminace.“ (tamtéž, 2010, s. 123) Kromě antidiskriminačního zákona existují v ČR i další 

ustanovení upravující lidská práva, jako například Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech, který zajišťuje rovnou ochranu zákona pro všechny občany a zákaz 

podněcování k diskriminaci a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, který se týká rovného přístupu k odměňování a dále ochranu a pomoc dětem a mládeži 

bez rozdílu. Pakty vstoupily v platnost 23. března 1976. Dále je ČR vázána speciálními 

smlouvami, jako je Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (v 

ČSSR od roku 1969 a v ČR od roku 1993), Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 
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(v ČSSR od roku 1982 a v ČR od roku 1993) a Úmluva o právech dítěte (v ČSFR od roku 1991 

a v ČR od roku 1993). (tamtéž, 2010, s. 123)   

„V souvislosti se vstupem ČR do EU byly přijaty novely některých zákonů, které v souladu 

se směrnicemi ES upravily zákaz diskriminace v oblasti přístupu a výkonu zaměstnání 

či povolání.“ (tamtéž, 2010, s. 125)  

Předmět antidiskriminačního zákona je v § 1 vymezen takto: „zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie a na Listinu 

základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže 

vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace.“  (Česká republika, 2008, § 1) 

V rámci antidiskriminačního zákona jsou stanoveny přípustné formy rozdílného zacházení. 

Prvním je rozdílné zacházení z důvodu věku, a to, když je k výkonu práce vyžadován 

minimální věk anebo pokud je pro výkon práce nutné určité odborné vzdělání a vzhledem 

k věku ho nemohlo být dosaženo. Další je rozdílné zacházení z důvodu povahy práce nebo 

činnosti. Toto zahrnuje případy, kdy jsou stanoveny nezbytné předpoklady, zkušenosti nebo 

požadavky pro výkon dané práce. Případem, možného rozdílného zacházení z důvodu pohlaví 

je situace, pokud existuje věcný důvod, vycházející přímo z povahy dané práce. Za 

diskriminaci se také nepovažuje, pokud je při stanovování důchodového věku stanoven jiný 

věk pro muže a jiný věk pro ženy. Při práci v církvích a náboženských společnostech není 

diskriminací, pokud by byla činnost odůvodněně v rozporu s etikou církve. Rozdílné zacházení 

u těhotných žen, matek, zdravotně postižených a mladistvých není diskriminací, pokud je 

důvodem ochrana mateřství a celkově ochrana dané znevýhodněné osoby. 

V antidiskriminačním zákoně jsou také vymezeny situace, kdy je přípustné rozdílné zacházení 

z důvodu pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry 

či světového názor, jako i jiné výše zmíněné musí být tyto případy legitimně odůvodněny a 

podloženy. Dále jsou výjimkou opatření, která se snaží předcházet nevýhodám plynoucím 

z výše uvedených důvodů. (Suchánek, 2010, s. 129–130) Rovné zacházení a zákaz 

diskriminace jsou rovněž uvedeny v Zákoníku práce (Hlava 5, § 16), který dále odkazuje na 

zmiňovaný antidiskriminační zákon. 
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2 Personální agentury 
 

„Základním cílem zaměstnavatelů je udržet si zaměstnance. Pokud existuje specializovaný 

tým odborníků, kteří provádějí náborové úkoly, nazýváme je personální agentury.“ 

(Abdullah, Yoke a Zakaria, 2013, s. 14) 

Počet personálních agentur se v ČR v průběhu let zvyšuje a existuje mnoho špičkových a 

kvalitních agentur. Mezi největší nadnárodní agentury u nás patří například Spencer Stuart 

nebo Russell Reynolds. Tyto agentury se specializují na vyhledávání vrcholových manažerů a 

CEO. Další agentury se specializují na pozice ve středním managementu, tj. Manpower, 

Adecco, Kelly Services. (tamtéž, 2013, s. 14) 

Vedle Úřadu práce jsou personální agentury a agentury práce další možností, na které se mohou 

uchazeči o práci a nezaměstnaní obrátit, pokud hledají nové zaměstnání. Pojmy agentura práce 

a personální agentura se mohou jevit jako totožné, ale jsou mezi nimi značné rozdíly. Pojem 

„personální agentura“ je často používán jako slovo nadřazený těmto pojmům.  

Činností agentury práce je zejména outsourcing zaměstnanců. Zaměstnanci jsou po celou dobu 

zaměstnání pod agenturou, která je přiděluje do různých firem. Firmám tak odpadají činnosti 

spojené s administrativou, personálními procesy, aj. Toto všechno zajišťuje agentura. Pro 

zaměstnance je výhodou to, že je agentura povinna vyplácet mzdu, i přesto, že v současné chvíli 

nemá pro zaměstnance žádnou práci. Na druhou stranu agentura získává část jeho výdělku. 

V ČR jsou lidé k agenturnímu zaměstnání často nedůvěřiví, to je dáno například špatnými 

zkušenostmi nebo potřebou flexibility místa vykonávání práce. Agenturní zaměstnávání je 

specifické pro segmenty, jako je gastronomie, sezónní práce apod. Například ve Francii se 

jedná o běžný způsob zaměstnávání. Agenturní zaměstnanci by měli mít podobné nebo stejné 

podmínky jako zaměstnanci kmenoví. Vyjednávání těchto podmínek má na starosti agentura. 

(Evangelu, Juřička, 2013, str. 11–12) 

Úkolem personální agentury je obsadit volné pracovní místo odpovídajícím kandidátem, který 

bude pro organizaci vhodný jak po osobnostní, tak po profesní stránce. Klient (firma, do které 

personální agentura kandidáta hledá), zadá požadovanou pozici se svými požadavky a úkolem 

recruitera je najít vhodného kandidáta pro danou pozici. Každá personální agentura má svoje 

vlastní postupy a metodiku. (tamtéž, 2013, str. 16) V případě personální agentury je kandidát 

ve výsledku zaměstnán přímo jako kmenový zaměstnanec klienta. Personální agentura zajistí 

první kroky výběru jako je selekce životopisů, první pohovory aj. Další kroky probíhají u 

klienta a role personální agentury už může být pouze organizační, jako je domlouvání pohovorů 
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a dohlíží na proces výběrového řízení. Ve své bakalářské práci zaměřuji pozornost na 

personální agentury.  

Oba zmíněné druhy organizací jsou právně ukotveny v zákoně o zaměstnanosti a zákoníku 

práce (viz s. 24–25). 

 

2.1 Důvody spolupráce organizací s personálními agenturami 

 

Podle Armstronga může personální útvar přenechat „…některé své činnosti externím 

konzultantům a další agenturám či firmám, které působí jako poskytovatelé služeb v takových 

oblastech jako je vzdělávání, získávání pracovníků, vyhledávání vedoucích pracovníků, …“ 

(2007, s. 71) V době, kdy je nezaměstnanost v ČR rekordně nízká (2,1 %), je pro 

zaměstnavatele stále těžší najít na trhu dostatek vhodných kandidátů. (Eurostat) Důvodů, proč 

se zaměstnavatel rozhodne spolupracovat s personální agenturou je více. Armstrong uvádí tři 

důvody, kdy je vhodné využít outsourcing některých personálních činností: 

„1. Úspora nákladů – náklady personální práce se sníží, protože služby jsou levnější a lze 

zmenšit personální útvar. 

 2. Koncentrace úsilí personalistů – pracovníci personálního útvaru nejsou odváděni od svých 

klíčových úkolů, které přidávají hodnotu organizaci. 

 3. Získávání odbornějších služeb – lze nakoupit know-how a zkušenosti, které nejsou 

k dispozici v organizaci.“ (2007, str. 71)  

Podle Armstronga je hlavním důvodem spolupráce organizace s personální agenturou snížení 

nákladů. Zvolí-li zaměstnavatel kvalitní personální agenturu, může tak docílit značné finanční 

úspory, neboť agentura udělá časově nejnáročnější část práce za něj, úkolem zaměstnavatele je 

pak jen pozvat na pohovor před vybrané, vhodné kandidáty a jednoho si z nich vybrat. 

Zaměstnavatel si může přibližně spočítat, zda se mu spolupráce s agenturou vyplatí. Personální 

agentury si obvykle účtují za obsazení pozice trojnásobek měsíční mzdy obsazované pracovní 

pozice.  

Dalším důvodem této spolupráce je urychlení celého náborového procesu a přístup k většímu 

množství kandidátů, než které by bylo schopné najít interní personální oddělení. Pro 

zaměstnavatele je výhodné zadat pozici více personálním agenturám, protože při obsazení 

pozice zaplatí pouze té, ze které byl vybrán finální kandidát a zároveň mají možnost vidět větší 
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množství kandidátů a proces výběru proto může proběhnout rychleji. Tato strategie nejen 

urychluje proces výběru z důvodu většího množství kandidátů a vyplatí se i v případě, pokud 

organizace ví, že je na trhu nedostatek kandidátů se specifickými zkušenostmi, které potřebuje 

a hledá, protože je velká pravděpodobnost, že tyto kandidáty některá z personálních agentur 

objeví. Současně se zvyšuje se potenciál, že klient dostane přístup téměř ke všem vhodným 

kandidátům na trhu práce. Každá personální agentura volí rozdílné postupy při hledání 

kandidátů, a proto tak může oslovit kandidáta, kterého jiná agentura nenajde.  

Spolupráce organizace s personální agenturou šetří čas personalistům, HR manažerům a 

ostatním členům personálního útvaru, kteří jsou do procesu výběru zapojeni. Personální 

agentura je zodpovědná za organizaci a koordinaci v průběhu celého procesu. To zahrnuje 

například koordinaci pohovorů, recruiter mimo jiné zpracovává zpětnou vazbu po proběhlém 

pohovoru, jak od kandidáta, tak od klienta. Je tak snazší udržet obě strany informované. 

Domlouvá další kola výběrového řízení nebo zamítá kandidáty, kteří neuspěli, a poskytuje 

krátkou zpětnou vazbou, kterou získal. V případě delšího průběhu výběrového řízení udržuje 

recruiter kandidáta stále informovaného, v jaké fázi se nachází. Recruiter je součástí 

výběrového řízení až do finálního podání nabídky a nástupu kandidáta. Spolupráce s personální 

agenturou zefektivňuje, a hlavně šetří personálnímu oddělení množství aktivit, na které 

s ohledem na ostatní práci nemají kapacitu. 

 

2.2 Právní ukotvení personálních agentur  

 

V zákonech ČR je ukotveno jednotné označení agentury práce (Dolanská, 2009, s. 10), a to jak 

pro personální agentury, tak pro agentury práce. Agentury práce se zabývají 

zprostředkováváním zaměstnání. Zprostředkováním zaměstnání se dle zákona o zaměstnanosti 

č. 435/2004 Sb. § 14 rozumí: 

 

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

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, 

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se 

rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její 

provedení (dále jen "uživatel"), 
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c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.“ (Česká republika, 

2004, § 14) 

 

Pro potřebu této bakalářské práce rozděluji agentury práce na personální agentury a agentury 

práce. Činnosti personálních agentur popisují body a) a c), agentury práce upravuje bod b) a 

c). Personální agentury a agentury práce jsou v zákoně ČR legalizovány od roku 2004. A vedle 

úřadu práce tvoří další možnost poradenství a příležitostí pro osoby hledající nové zaměstnání, 

od roku 2008 jsou agentury práce uvedeny i ve Směrnici č. 2008/104 EU, která definuje 

agenturu práce jako „fyzickou nebo právnickou osoba, která v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy uzavírá pracovní smlouvy nebo je v pracovněprávním vztahu se svými 

zaměstnanci, aby je mohla přidělit uživatelům, u nichž tito zaměstnanci po přechodnou dobu 

pod jejich dohledem a vedením pracují.“ (Evropská unie, 2008, odstavec 19) 

V zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je agenturní zaměstnávání definováno jako „dočasné 

přidělování svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v 

pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit 

svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní 

činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na 

základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou 

práce a uživatelem.“ (Česká republika, 2006, § 43a) Zákoník práce a směrnice Evropské unie 

popisují aktivity agentury práce, činnosti personální agentury jsou uvedeny v zákoně o 

zaměstnanosti.  

 

2.3 Formy agenturního zaměstnávání  

 

Mezi formy agenturního zaměstnávání patří zprostředkování zaměstnání a zprostředkování 

zaměstnání s dočasným přidělením. Jinými slovy se jedná o personální agentury a agentury 

práce. Bod a) zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 14, uvedený na straně 24  se vztahuje 

ke zprostředkování zaměstnání, tj. k činnostem úřadu práce a personálních agentur, jako je 

například informování o volných pracovních místech s cílem nalezení vhodného zaměstnání 

pro uchazeče. Vzhledem k velkému množství osobních údajů, se kterými personální agentury 

přijdou do styku je nakládání s nimi upraveno v § 17 zákona o zaměstnanosti. Bod c) zákona 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 14 zmiňuje poradenskou a informační činnost, která se 
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vztahuje například k posouzení dovedností a schopností a k následnému doporučení volby 

dalšího povolání. (Kořínková, 2008, s. 42) Tomuto druhu personálních agentur věnuji ve 

své práci hlavní pozornost a jedná se o předmět zkoumání empirického šetření.  

 

Bod b) souvisí s agenturami práce a umožňuje jim přidělit zaměstnance na základě písemné 

dohody o dočasném přidělení zaměstnance a tzv. si ho pronajmout na základě podmínek 

uvedených v zákoníku práce. (Kořínková, 2008, s. 42) V tomto pracovním vztahu vystupují tři 

strany klient, pracovní agentura a agenturní zaměstnanec. V agentuře práce se uzavírají dva 

druhy smluv, a to mezi pracovní agenturou a klientem. Tato smlouva upravuje například místo 

výkonu práce nebo požadavky pro danou práci a vztah mezi pracovní agenturou a agenturním 

zaměstnancem. Stanovuje pracovní podmínky nebo mzdové a platové podmínky kmenových 

zaměstnanců. (Evangelu, Juřička, 2013, s. 11)  

 

Bod c) se vztahuje oběma formám agenturního zaměstnávání, neboť agentura práce, personální 

agentura nebo Úřad práce může nabízet poradenskou nebo informační činnost týkající se 

volných pracovních míst v dané lokalitě a možnostech uplatnění. 

 

2.4 Služby poskytované personálními agenturami  

 

Jednu z hlavních a nejčastěji poskytovaných služeb personálními agenturami je 

recruitment. Jedná se o hledání vhodných kandidátů na základě inzerování pracovních pozic a 

headhunting. Personální agentury využívají kombinaci interní databáze, databáze veřejně 

přístupné a inzerce pracovních pozic na sociálních sítích, pracovních portálech. (Evangelu, 

Juřička, 2013, s. 31) Dále mohou uplatnit oslovování tzv. pasivních kandidátů například 

z vlastní interní databáze, na LinkedIn.cz, na Proudly.cz nebo na dalších pracovních portálech, 

kde lidé prezentují své pracovní zkušenosti. Pasivní kandidát je člověk, který aktivně 

zaměstnání nehledá, ale má svůj životopis veřejně přístupný, například z důvodu, že je 

otevřený novým možnostem, nebo ho zajímá aktuální situace na trhnu práce. Vzhledem 

k zacílení mé bakalářské práce se zaměřuji hlavně na agentury, které poskytují tento druh 

služeb. 

Personální agentury mohou v rámci procesu vyhledávání aplikovat metody assessment centra. 

„Assessment centra poskytují dobrou příležitost pro posouzení toho, o jaké míry uchazeči 

vyhovují kultuře organizace.“ (Armstrong, 2007, s. 362) A kromě assessment centra také 
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development centrum, které se používá pro zjištění možnosti rozvoje zaměstnanců. Kvalitní 

assessment nebo development centra by měla dodržovat zásady objektivity a reliability. 

(Evangelu, Juřička, 2013, s. 35–37) Služby assessment centra zajišťují výběr kvalitních 

kandidátů. Při vhodném sestavení aktivit assessment centrum umožňuje sledovat konkrétní 

kompetence. 

Většina lidí, kteří jsou ve své práci dobří, aktivně zaměstnání nehledají. (Abdullah, Yoke a 

Zakaria, 2013, s. 14) V těchto případech je vhodné využít služeb headhuntingu. Jedná se o 

metodu recruitmentu, při které jsou kontaktováni předem vybraní odborníci s konkrétní 

pracovní nabídkou. U této metody je důležitý zejména první dojem a schopnost dobře 

zaujmout. Tato metoda není vhodná pro každého a mohou vyvstat otázky, zda je etická a 

morální. (Evangelu, Juřička, 2013, s. 38–39)  

Dalšími z nabídky poskytovaných služeb mohou být vzdělávací programy. Agentury jsou 

specialisté na oblasti své činnosti, denně přicházejí do styku s velkým počtem pozic a poznávají 

kultury a procesy různých organizací a aktuální trendy. S tímto know-how mohou navrhnout 

například doporučení vzdělávání a rozvoje z oblasti měkkých dovedností. (Evangelu, Juřička, 

2013, s. 39) 

Některé agentury poskytují službu zvanou personální audit. Jedná se o „prověření všech oblastí 

personálního řízení (tj. jde o audit personálních činností), nebo se zaměřuje na pracovníky (tj. 

audit personálu).“ (Kocianová, 2010, s. 202) Auditor by měl být konzultant, který se během 

své kariéry věnoval širokému spektru pozic. Základem úspěšného auditu je definovat cíle a 

výstupy a dohodnout se na nich také s klientem, který si audit objednal. Při neúplném předání 

informací může být klient s prací personální agentury nespokojen a vrhá to na ně špatné světlo. 

Pokud se obě strany dohodnou na podobě výstupu a cílech, přinese audit provedený personální 

agenturou nestranné a objektivní výsledky. (Evangelu, Juřička, 2013, s. 42) 

Mezi nabízené služby patří také dočasný leasing pracovníků. Poskytovatelem těchto služeb 

jsou, jak již bylo zmíněno agentury práce. Tento typ zaměstnání se také nazývá agenturní 

zaměstnávání, personální leasing nebo temporary help. V tomto případě je kandidát kmenovým 

zaměstnancem agentury práce a dle potřeby mu je přidělováno místo výkonu jeho práce. Klient 

platí za pronájem pracovníka agentuře a je oproštěn od veškeré administrativy, jako jsou 

výplaty nebo odvádění daní. Pro klienta znamená leasing pracovníků velkou flexibilitu. 

(Evangelu, Juřička, s. 47)  
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2.5 Výhody a nevýhody obsazování pracovních míst personálními agenturami  

 

Spolupráce s kvalitní personální agenturou může vést k ušetření klientova času a financí, to je 

jedna z předních výhod. Dalším přínosem může být, že personální agentury často disponují 

vlastní širokou databází kandidátů, ke kterým mají ihned přístup. V takové databázi se nachází 

spousta odborníků a specialistů, kteří aktivně nové zaměstnání nehledají, ale mohou být 

otevřeni zajímavým příležitostem. Personální agentury mají okamžitý přístup ke kandidátům a 

díky tomu může výběrové řízení proběhnout rychleji. Pokud momentálně vhodného kandidáta 

nemají, disponují specifickými postupy, které jim umožní ho rychle najít. Tyto výhody 

poskytují zkvalitnění celého výběrového řízení, protože jak je zmíněno v subkapitole 2.1, 

v kontextu a šíři práce recruitera je mnoho aktivit, na které v náplni práce personalisty nebo 

HR manažera nezbývá čas. Pokud je obsazovaná pozice velmi specifická, bývá recruiter větším 

odborníkem na danou oblast, jelikož s podobným typem pracovních pozic přichází denně do 

styku. Všechny výše zmíněné výhody jsou podmíněny výběrem kvalitní a profesionální 

personální agentury, která dělá svou práci zodpovědně a dobře. Agentura práce 

zprostředkovává první kontakt s potenciálním zaměstnavatelem a kandidát si již od prvního 

momentu formuje svůj názor.   

V případě, že si organizace vybere nekvalitní personální agenturu, může se proces náboru 

naopak prodražit, bude neefektivní a protáhne se. Pokud agentura vystupuje neseriózně a 

neprofesionálně, vrhá to špatné světlo jak na ni, tak i na klienta. Další nevýhody nesouvisí 

přímo s výběrem agentury. Pro některé kandidáty je oslovení personální agenturou stále 

neatraktivní a nedůvěryhodné, některé z nich to může odradit a nebudou ochotni s personální 

agenturou vůbec spolupracovat. K nalezení vhodného kandidáta je klíčové si navzájem předat 

všechny důležité informace,  to platí, i pokud firma realizuje proces výběru sama. Při spolupráci 

s agenturou to platí dvojnásob, je to další článek v procesu předávání informací, ke kterému se 

údaje o požadavcích na kandidáta musí dostat. Zde mohou nastat problémy v nedostačeném 

nebo neúplném předání informací, které je klíčové k nalezení požadovaného kandidáta. Tím se 

proces prodlužuje a snižuje se pravděpodobnost nalezení kvalitního kandidáta.  

Klíčovým faktorem je výběr kvalitní personální agentury dle předem nadefinovaných kritérií. 

Než se organizace rozhodne využít pro proces získávání a výběru zaměstnanců personální 

agenturu, měla by podle Armstronga postupovat dle následujících kroků:  

 „Ověřte si její pověst u ostatních uživatelů. 
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 Prohlédněte si její inzeráty zpracované pro nejrůznější firmy, abyste získali představu 

o kvalitě jejích služeb a o typu a úrovni pracovních míst, kterými se zabývá.  

 Ověřte si její specializaci – velké účetnické firmy bývají například velmi dobré pro 

získávání účetních. 

 Sejděte se s konzultantem, který bude na vašem zadání pracovat, a pokuste se prověřit 

jeho kvality. 

 Porovnejte honoráře různých pracovních firem, i když rozdíly budou zpravidla velmi 

malé, vezměte v úvahu další důležité skutečnosti.“ (2007, str. 355–356) 

 

Kvalitní personální agentura monitoruje aktuální situaci na pracovním trhu a dokáže precizně 

pracovat s potřebami klienta i kandidáta. (Abdullah, Yoke a Zakaria, 2013, s. 16) 
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3 Přístup personálních agentur ke klientům a kandidátům 
  

Přístup a jednání agentury s jejími klienty a kandidáty je zároveň i její vizitkou, odvíjí se od 

nich úspěšnost dané agentury a může být součástí jejího „intelektuálního kapitálu.“  

 

3.1 Etika jednání s kandidátem 

 

Při jednání agentury s kandidáty je nutné dodržovat poskytování rovných příležitostí vůči 

každému z nich. Toto pravidlo je v podobném znění zakotveno v zákonech většiny zemí. Jeho 

koncept se rozvíjel již od dob, kdy začali být muži a ženy za stejnou práci odměňováni rozdílně 

a kdy v procesu získání práce záleželo i na státní příslušnosti a dalších příkladech diskriminace 

v pracovním prostředí. V dnešní době multikulturního pracovního prostředí a migrace je na 

prevenci diskriminace kladen stále větší důraz. Tento koncept zdůrazňuje, že každý, kdo se cítí 

diskriminován kvůli pohlaví, rase, barvě pleti, státní příslušnosti, etnickému původů, řeči, 

národnosti, sociálnímu postavení, náboženství, vzdělání, politické příslušnosti, rodině nebo 

rodinnému stavu, majetku nebo zdravotnímu stavu má možnost dovolání se zákona. Stát by se 

měl zasadit o dodržování rovných příležitostí. V organizacích má kontrolu nad spravedlivým 

odměňováním, povyšováním a výběrem pracovníků personální oddělení. (Stoilkovska, Ilieva 

a Gjakovski, 2015, s. 283–284) V případě personálních agentur je to recruiter a další 

zaměstnanci, kteří dbají, aby byl tento princip dodržován.  Prvním krokem k nalezení vhodného 

kandidáta je tzv. předvýběr na základě informací, které o sobě kandidát sám poskytne, 

například v životopisu nebo v dotazníku. Shromažďování informací znamená na jednu stranu 

detailnější popis kandidátovi praxe a osobnosti, na druhou stranu zvyšuje možnost chybovat a 

přehlédnout důležité informace, z tohoto důvody by klíčové kompetence a profil kandidátů 

měly být definovány ještě před začátkem výběrů kandidátů. (Urbancová, Stachová a Stacho, 

2015, s. 1052) I toto má vliv na spravedlivý a nediskriminující výběr kandidátů.  

Etika jednání s kandidátem navazuje na výše zmíněné body kodexu APPS. Pod etikou jednání 

s kandidátem je chápáno jednání, které je v souladu se zájmy kandidáta. Nejčastějšími zájmy 

a motivací kandidáta jsou konkrétně pracovní posun, zlepšení finanční situace, práce 

v neformálním/formálním kolektivu, zastupování pro něj atraktivního produktu nebo firmy, 

která je mu blízká apod. Tyto informace jsou zpravidla zjištěny při prvním kontaktu 

s kandidátem. Pokud jsou zjištěny hned na začátku, bývá jejich relevance vyšší a mají vyšší 

váhu než v případě, kdy jsou zájmy a motivace řečeny až v pokročilejším stádiu komunikace. 
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Zde může kandidát tíhnout k tomu, že zmiňuje věci, které nejsou tolik důležité a přemrští 

požadavky. Toto je zapotřebí po celou dobu spolupráce ctít. Pro efektivní práci je nutno zjistit 

důležitost všech zmíněných a dále s těmito informacemi pracovat. Motivace zjištěná na začátku 

procesu významně pomůže i na konci, kdy se kandidát rozhoduje, zda nabídku přijme či nikoli. 

Je-li kandidát na pochybách, lze využít a zdůraznit body, které na začátku procesu zmínil a 

připomenout mu co je pro něj od začátku důležité. Pokud je s kandidátem jednáno eticky, 

nebude ovlivněn k přijetí nabídky, jsou-li známy informace, ze kterých vyplývá, že kandidát 

nebude na pozici spokojen, a které jsou v rozporu s výše zmíněnými zájmy a motivací.  

Po celou dobu komunikace s kandidátem je žádoucí vytvářet a udržovat atmosféru důvěry. 

„Důvěra vtiskuje specifickou kvalitu každému přítomnému okamžiku, každému momentu 

našeho života, důvěra mění naše směřování a výsledky jichž dosáhneme – a to jak v osobním, 

tak i v profesním životě.“ (Covey, 2008, s. 19) Důvěru utváří mnoho aspektů, to, jak 

s kandidátem jednáme, jaké informace mu poskytujeme, jak mu dokážeme poradit, pochopit 

ho apod. Důvěru můžeme prohloubit tím, že ukážeme zájem o kandidáta. Například se 

zajímáme o to, jak proběhl pohovor u klienta, jak se tam cítil, ptáme se na podrobnosti, co se 

mu líbilo nebo nelíbilo a také mu sdělíme dojmy klienta. Samozřejmě musíme stále ctít zájmy 

obou stran. Optimální situace nastane, pokud mají kandidát a pracovník důvěru k sobě 

navzájem. Důvěra ze strany pracovníka spočívá v předvídatelnosti chování kandidáta, v tom 

co od něj může čekat a jak bude reagovat. Pokud se podaří vytvořit pracovní vztah založený na 

důvěře, zvyšuje se tím šance na úspěch, jak na straně kandidáta, tak na straně klienta i na straně 

agentury. 

Je-li dosažena vzájemná důvěra, lze fungovat na vztahu vzájemného profesního respektu 

s minimem pochybností o recipročních rozhodnutích s přesvědčením o jeho čestnosti a 

bezúhonnosti. Vysoká míra důvěry mimo jiné zlepšuje i celkové fungování organizace, 

komunikaci a vztahy na pracovišti. (tamtéž, 2008, s. 37)  

 

3.2 Etika jednání s klientem 

 

V současné době nízké nezaměstnanosti v ČR je nepravděpodobné, že pokud zaměstnavatel 

začne inzerovat volná pracovní místa na pracovních portálech, obdrží do několika dnů dostatek 

životopisů. Pravděpodobnější je situace, že začne inzerovat, ale obdrží sotva tolik životopisů, 

kolik je inzerovaných míst. A v tomto případě může být recruitment velmi drahý. Jedním ze 

strategických cílů recruitmentu je obsadit pozici co nejrychleji to je možné, neboť neobsazené 
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místo snižuje profit. A v tomto bodu se společnosti obracejí na personální agentury. 

(Stoilkovska, Ilieva a Gjakovski, 2015, s. 284) 

Dodržování etických zásad jednání s klientem je neméně důležité jako výše zmíněné etické 

jednání s kandidátem. Jejich dodržování zvyšuje šanci na úspěch a na vytvoření kvalitního 

pracovního vztahu mezi oběma stranami. V první kapitole uvádím několik příkladů z Etického 

kodexu APPS. Proces jednání s klientem začíná v momentě, kdy personální agentura nabídne 

své služby nebo klient kontaktuje agenturu z vlastní iniciativy. Klient předá představiteli 

agentury požadovanou pozici a je na pracovníkovi (recruiterovi), na jaké detaily se doptá a jak 

celou pozici uchopí. Klient hledá „ideálního“ kandidáta, který bude splňovat všechny dané 

požadavky. Úkolem recruitera je zmírnit požadavky na kandidáta a na pozici, nicméně musí 

vědět, co si může dovolit a kam až může zajít. Následuje hledání a zasílání prvních kandidátů. 

Jak už bylo zmíněno, není dovoleno aktivně oslovovat již umístěné kandidáty a kandidáty 

zaměstnané u stávajících klientů. Takové jednání by bylo nejen neetické ale také 

kontraproduktivní a hrozí za něj vysoké finanční pokuty. Toto je zpravidla zahrnuto ve 

smlouvě. Výjimka nastává, pokud kandidát osloví personální agenturu na základě vlastní 

iniciativy. V tomto případě je nutné dbát na dokumentaci komunikace, to zamezí případným 

nedorozuměním a komplikacím.  

Etika jednání s klientem dále zahrnuje poskytování pravdivých a úplných informací. Není tedy 

přípustné zatajovat nebo překrucovat jakékoli informace týkající se kandidátů. Například 

pokud se domníváme, že kandidát ve zkušební době může odejít nebo že chce nabídku přijmout 

pouze jako záložní variantu, měli bychom klienta informovat. Úkolem personální agentury je 

pomoci klientovi nevybrat si nevhodného kandidáta. Myšleno kandidáta, který má sklony 

k fluktuaci, osobnostně nesedí do firemní kultury, aj. 

Obsadí-li se pozice nevhodným kandidátem, následuje negativní ekonomický dopad, záleží na 

pozici a na velikosti organizace, ale chyba v recruitmentu může znamenat fatální následky. 

Celý proces je velmi nákladný, začíná inzerováním pozice, sjednáváním schůzek, čas 

personálního oddělení, samotné pohovory, náklady na dopravu a jiné, tohle všechno se promítá 

v celkových nákladech na obsazení pozice. Pokud kandidát nastoupí a po dvou měsících 

odejde, přičítá se do nákladů i jeho plat a případné bonusy, které mu byly vyplaceny. Dále to 

narušuje produktivitu, týmovou práci, kreativitu a celkovou atmosféru na pracovišti.  (Florea, 

2013, s. 278–79) 
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K identifikování těchto skutečností je nutné od začátku budovat vztah s kandidátem a dbát na 

zjištění co nejvíce informací o něm a o jeho situaci. Etické jednání je očekávané i ze strany 

klienta, i zde jde hlavně o poskytování pravdivých a úplných informací. Například pokud klient 

zamítne kandidáta, měl by recruiterovi sdělit důvody, proč tak učinil. Jednak proto, aby 

recruiter mohl poskytnout zpětnou vazbu kandidátovi a také proto, aby se recruiter v dalším 

hledání zaměřil na kandidáty, kteří nemají stejné nedostatky, a neopakoval stejné pochybení. 

Důvody by měly být při každém výběrovém řízení konstruktivní a rozhodně by se v něm 

neměly promítat osobní sympatie či antipatie, nadržování, diskriminace apod. Výše popsané 

principy jsou zakotveny antidiskriminačním zákoně (viz s. 20–21). 

 

3.3 Psychologické aspekty a příčiny konfliktu zájmu  

 

Psychologické aspekty zahrnují subjektivní a objektivní hledisko profesionálů na danou 

situaci. Konflikt zájmů lze definovat jako situaci, „kdy se dva zájmy staví proti sobě nebo se 

od sebe liší a nemohou být obě splněny. Jeden z nich může (i když ne nutně skutečně) ilegálně 

poškodit druhého.“ (Auby, Breen a Perroud, 2014, s. 31) Tato problematika je uváděna 

zejména v politickém kontextu a v kontextu vysokých funkcionářů, jako jsou například 

právníci nebo manažeři. Například pokud se vláda rozhoduje, zda podpoří ekonomiku nebo 

ochranu životního prostředí. O konflikt zájmu se jedná v případě, že by upřednostnění osobního 

zájmu osoby, která má právo rozhodovat, mohlo ohrozit zájmy instituce, ve které působí. 

Konflikt zájmu má na následek poškození jednoho ze dvou zájmů. (tamtéž, 2014, s. 30–32)  

V oblasti recruitmentu funguje konflikt zájmu na podobné bázi. Zájmem recruitera je obsadit 

pozici a získat finanční odměnu. Zájmem klienta je získat a přijmout na neobsazenou pozici 

vhodného kandidáta. Zájem kandidáta je získat zaměstnání, které ho bude naplňovat. Recruiter 

je v situaci, kdy by měl hájit zájmy obou zúčastněných stran.  

Je přirozené, že člověk myslí hlavně na svůj osobní prospěch a osobní zájmy. Osobní prospěch 

může být podmíněn například ziskem nebo společenským uznáním, nicméně recruiter je 

v postavení odborníka, a proto by měl ctít zájmy ostatních zúčastněných, tj. klient a kandidát, 

a potlačit subjektivní hledisko. (Petráková, 2006, s. 11) Příkladem konfliktu zájmu může být 

to, že jsou recruiterovi známy skutečnosti, kvůli kterým by klient s potenciálním kandidátem 

mohl mít v budoucnu problém, nebo na něj zjistil špatné reference. Zájem recruitera je nejen 

obsadit pozici, ale také dostat finanční bonus za její obsazení. Pokud klientovi sdělí informace, 



34 
 

které zjistil, je velká pravděpodobnost, že klient dotyčného kandidáta zamítne a recruiter tak 

nedostane finanční bonus ani neobsadí pozici. Zájem klienta však je obsadit pozici kvalitním 

kandidátem. Recruiter se tak dostává do situace, kdy se střetává jeho zájem v konfliktu se 

zájmem klienta. Je na něm, zda upřednostní vlastní prospěch, nebo se zachová eticky a bude 

skutečnosti s klientem sdílet i za cenu toho, že bude muset hledat další kandidáty. Je důležité 

vidět situaci z dlouhodobějšího hlediska. Recruiter a klient mají společný cíl, oba do procesu 

něco investují. Recruiter do spolupráce a klientem a kandidátem investuje svůj čas, mělo by 

být v jeho zájmu, aby byl úspěšný. Na druhé straně klient investuje své peníze, takže je i v jeho 

zájmu, aby se celý proces náboru zdařil. Pokud bude recruiter v kritické situaci postupovat 

podle etických zásad zvyšuje to jeho důvěryhodnost.  
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4 Empirické šetření – Analýza dodržování principů etického jednání 

v personálních agenturách dle kodexu APPS 

 

4.1 Cíl empirického šetření 

 

Cílem empirického šetření je analýza dodržování principů etického jednání ve vybraných 

personálních agenturách v České republice dle bodů kodexu APPS. Pozornost je věnována 

konkrétním příkladům dodržování etického jednání s kandidáty a klienty a důvodům, které 

vedly personální agentury v České republice k přijetí kodexu APPS.  

 

4.2 Metodika empirického šetření  

 

Pro empirické šetření bylo zvoleno kvalitativní šetření, a to z důvodu hlubšího prozkoumání 

dané problematiky a identifikování individuální problematické části kodexu APPS, včetně 

získání konkrétních příkladů jeho dodržování v personálních agenturách v ČR.  

Sběr dat byl realizován v období května a června roku 2019. Celkem bylo osloveno devatenáct 

personálních agentur v rámci ČR. Z tohoto počtu sedm agentur souhlasilo s účastí 

v empirickém šetření. Pět agentur volilo cestu online dotazníku a dvě agentury zvolily osobní 

rozhovor. Ostatní agentury ani přes opětovné kontaktování nereagovaly. Možnost výběru 

z těchto dvou variant jsem zvolila pro lepší přizpůsobení se časové flexibilitě a možnostem 

respondentů. Osobní i písemné rozhovory byly pro lepší přehlednost přepsány do jednotné 

podoby, audionahrávky osobních rozhovorů byly smazány. Každý z respondentů obdržel a 

následně podepsal informovaný souhlas (viz příloha C). Osobní dotazování probíhalo v místě 

sídla agentur a oba rozhovory trvaly přibližně 25 minut. Agenturám, které preferovaly e-

mailovou komunikaci, byl zaslán dotazník a informovaný souhlas se žádostí o vyplnění, 

oskenování a zaslání zpět.  

 

4.3 Výběr respondentů  

 

Respondenti byli vybráni na základě členství v APPS, požadavkem na výběr respondentů bylo 

to, aby se jednalo o personální agenturu, která je v současné době členem APPS a přijala její 
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kodex a poskytuje služby recruitmentu. Následně byly jednotlivé personální agentury osloveny 

e-mailem. Celkem bylo osloveno devatenáct agentur, z čehož sedm souhlasilo s účastí ve 

výzkumu, dva přímo odmítly účast pro nedostatek času a zbytek i přes opakované kontaktování 

zůstal bez odpovědi.  

První z agentur, které se zúčastnily výzkumu, je Advanced Consulting s.r.o., která v ČR působí 

od roku 2002 a zaměřuje se na služby recruitmentu, HR marketingu, employer brandingu, 

tvorbou kariérních videí, personální diagnostikou a mimo jiné i dočasným přidělováním 

agenturních zaměstnanců. Byla založena v roce 2002 a členem APPS je pět let.  

Další organizací je GoodCall s.r.o., která poskytuje služby z oblasti externího recruitmentu se 

zaměřením na střední a vyšší management a executive search a RPO. Byla založena v roce 

2014 a členem APPS jsou od úplného začátku svého působení.  

Společnost Index Nosluš se věnuje recruitmentu, dlouhodobému i krátkodobému agenturnímu 

zaměstnávání, outplacementu a doplňkovým službám v oblasti recruitmentu. Na českém trhu 

působí od roku 1997, členem APPS jsou od roku 2002 a jsou zároveň i jedním ze zakládacích 

členů asociace.  

Další z respondentů je agentura Oyster Consulting s.r.o., jejíž hlavní činnost tvoří vyhledávání 

kandidátů na konkrétní pozice, od nižších pozic až po pozice na úrovni boardu. Na trhu jsou 

od roku 2010 a v roce 2016 přijali kodex APPS.  

Recruiters For You s.r.o. (dále R4U) se věnují vyhledáváním kandidátů na pozice specialistů a 

do managementu firem, recruitment a headhunting, dále se věnují také agenturnímu 

zaměstnávání. Agentura byla založena v roce 2006, členem APPS je od roku 2012.  

Společnost REED nabízí náborové služby a HR poradenství, RPO, executive search, předvýběr 

kandidátů a agenturní zaměstnávání. Na českém trhu práce působí od 2008 a kodex APPS 

přijali v roce 2009.  

Posledním respondentem je agentura Trenkwalder a.s., hlavní poskytované služby jsou 

zprostředkování zaměstnání, což zahrnuje například inzerci a organizaci výběrových řízení a 

předvýběr kandidátů. Dále se věnují zaměstnávání a dočasnému přidělování zaměstnanců a 

outsourcingu mezd. Na českém trhu působí od roku 1991 a členem APPS jsou od roku 2006.  
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4.4 Výsledky šetření 

 

4.4.1 Důvody přijetí kodexu APPS 

 

Důvodem přijetí kodexu APPS pro agenturu Advanced Consulting bylo zařadit se mezi 

agentury, které dělají svou práci dobře, dle zákona a pravidel. Dalším důvodem bylo „postavit 

se v boji proti šedým agenturám.“ (Advanced Consulting) 

Cílem GoodCallu bylo chovat se dle legislativy a etiky. Také pro ně je důležité, aby se lidé 

v tomto odvětví chovali tak jak mají a svým členstvím to chtějí podporovat.  

Pro Index Nosluš je podstatné normovat nejen legislativní ale i etický pohled na poskytované 

služby. „Dále pomoci tak rozlišení pro klienty i širokou veřejnost, zda poskytovatel služby 

(agentura) nabízí služby takové, jaké by měl.“ (Index Nosluš) 

Oyster Consulting je důvodem zvýšení důvěryhodnosti mezi konkurencí, kandidáty i klienty, 

jelikož jsou malá agentura tak je to jeden ze způsobů, jak podpořit jejich důvěryhodnost. „Je 

to vítaný zdroj informací z oboru.“ (Oyster Consulting) 

Agentura R4U má za cíl podílet se „... na kultivaci trhu personálních agentur, které ne vždy 

mají dobrou pověst.“ (R4U) Dále je přínosné být členem profesní organizace z hlediska 

výměny zkušeností a sdílení novinek na trhu práce, zejména z oblasti legislativy. 

Pro REED „je důležité poskytovat služby legální cestou a APPS sdružuje firmy, které působí 

na trhnu práce čestně, korektně a dle zákonných předpisů.“ (REED) Členové APPS jsou 

pravidelně auditovány, postupují dle pravidel a platných zákonů. Vnímají jako přínos zejména 

„výhodné pojištění proti úpadku a také tlak ministerstva a komunikace s těmito orgány 

v případě různých změn v zákonech.“ (REED) 

Trenkwalder dlouhodobě prosazuje dodržování pravidel a zákonů v oblasti agenturního 

zaměstnávání. „V rámci APPS se mimo jiné snažíme apelovat na zákonodárce, například 

připomínkovat navrhované zákony.“  
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4.4.2 Změny pracovních postupů po přijetí kodexu   

 

Index Nosluš je jedním ze zakládajících členů a spolupracovali na tvoření pravidel chování, 

změna u nich nebyla nutná. Bylo pozitivní zjištění, „... že se dle daných pravidel chová stále 

více firem na trhu a pro klienta se tak trh stává přehlednější a predikovatelnější.“ (Index 

Nosluš) 

Oyster Consulting své postupy v rámci etiky neměnil, byla pro ně vždy důležitá. Po přijetí 

APPS „klame větší důraz na GDPR, ale žádné fatální změny se nekonaly.“ (Oyster Consulting) 

„Etické principy jsme dodržovali i před přijetím kodexu APPS, na jehož tvorbě jsme se 

spolupodíleli.“ (REED) 

Ostatní respondenti podobně jako například REED odpověděli, že se u nich nic nezměnilo a že 

přísná pravidla dodržovali i před přijetím kodexu.  

 

4.4.3 Etické jednání s kandidáty 

 

„S našimi kandidáty si budujeme vztah o vzájemné důvěře.“ (Advanced Consulting) Dále 

sdělují pouze pravdivé informace, nediskriminují a nikdy nevybírají za své služby od kandidátů 

poplatky.  

V GoodCallu se dodržují zásady spojené s GDPR, pravdivost informací a dále samozřejmě 

etické zacházení s kandidáty a komunikace s nimi.  

Index Nosluš zmiňuje například sdělování jasných, férových a pochopitelných informací o 

pozici i klientovi. Dále důvěrnost informací a ochranu zájmů kandidáta i klienta a samozřejmě 

jejich vyváženost. „Služby pro kandidáty musí být zdarma. Nebudeme tolerovat diskriminaci. 

Automatické je dodržování právních norem. A další.“ (Index Nosluš) 

„První, co člověka napadne, jsou diskriminační faktory, byli bychom sami proti sobě, 

kdybychom kandidáty diskriminovali, zmenšovali bychom si skupinu, která může na pozice 

aplikovat.“ (Oyster Consulting) Ve velké míře vyzdvihují důležitost „selského rozumu“, 

samozřejmostí je poskytování kvalitní zpětné vazby. Dodržovány jsou zásady GDPR, 

diskrétnost a je kontrolována platnost udělených souhlasů. 

„Kandidáty i klienty informujeme o průběhu výběrového řízení pravdivě a bezodkladně.“ 

(R4U) Dodržují GDPR a zákon o ochraně osobních údajů. 
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„Při prověřování kandidátů zajišťujeme souhlas o zpracování osobních údajů, reference 

kandidátů a detailně je informujeme, do jaké firmy jsou prezentováni, následně sdělujeme 

zpětnou vazbu.“ (REED) Striktně dodržují GDPR a poskytují kvalitní zpětnou vazbu.  

Aktivity spojené s dodržováním kodexu jsou ve společnosti Trenkwalder například dodržování 

zákazu diskriminace ve výběrových řízeních, při pohovorech, při náboru zaměstnanců, 

předávání pravdivých informací.  

 

4.4.4 Etické jednání s klienty 

 

S klienty si Advanced Consulting buduje vztah vzájemné důvěry. „Respektujeme důvěrné 

informace a pomáháme jim co nedříve najít, dle jejich požadavků, vhodné kandidáty.“ 

(Advanced Consulting) Upozorňují je na případné chyby, nesrovnalosti, či porušení pravidel a 

zákonů a nespolupracují s firmami, které se neřídí zákony.  

V GoodCallu si zakládají na pravdivosti podávaných informací a udržování dobrých 

obchodních vztahů. „Nikdy neoslovujeme aktuální zaměstnance svých klientů.“ (GoodCall) 

Platí i pravidlo, že sami klienti neoslovují zaměstnance agentury, pokud by k tomu mělo dojít, 

obě strany se o této skutečnosti musejí předem domluvit.  

V Index Nosluš dbají na pravdivost informací o pozici i o kandidátech. Snaží se o vyváženost 

ochrany zájmů kandidátů i klientů. 

„Důležitá je správná volba úrovně informací, jaké kandidátovi předáte, odhadnout množství 

informací, aby klientovi neuškodili, ale je to opět o úsudku.“ (Oyster Consulting) V momentě, 

kdy doporučí a obsadí kandidáta, už ho nikdy nekontaktují. Až do momentu, kdy kandidát 

kontaktuje agenturu sám, samozřejmě je to pro agenturu problematické situace a snaží se co 

nejcitlivěji zpracovat dané informace. Základem je slušnost ke všem zúčastněným stranám. 

R4U dodržuje v rámci etického jednání stejné zásady jako při jednání s kandidáty, hlavní je 

tedy pravdivost informací a GDPR.  

REED dodržují etické zásady prostřednictvím platných smluv s klienty o poskytování služeb, 

mlčenlivost, GDPR. 

Trenkwalder uvádí zásady konkrétních a pravdivých informací, řádné a pečlivé smlouvy. 

„Plníme také sjednané podmínky.“ (Trenkwalder) A plně se snaží klientovi vyhovět. 
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4.4.5 Nejdůležitější a problematické body kodexu  

 

Advanced Consulting velmi obecně uvádí jako nejdůležitější z kodexu článek II. a III. Jako 

problematický žádný bod neuvádí.  

Pro GoodCall je nejdůležitější dodržování GDPR a „etická záležitost obchodních vztahů, 

obchod je obchod ale musí mít svá pravidla chování.“ (GoodCall) Problematický může být 

bod „nekontaktovat zaměstnance klientů.“ „Jsme jenom lidé a můžeme chybovat, pokud člověk 

chybuje a nemá zlý úmysl, chyba je omluvitelná.“ (GoodCall) Klienti mají často stejný názor, 

vše záleží na domluvě. Pokud tak člověk jedná se zlým úmyslem, jedná se o vystupování proti 

kodexu.  

„Nelze vybrat jen některé nejdůležitější, kodex má smysl v tom, že je poměrně komplexní.“ 

(Index Nosluš) Obtížné je vyvážit rovný přístup ve vztahu kandidát – klient, a zároveň být 

správným mediátorem, občas to není jednoduché a není to ani automatické.  

Pro Oyster Consulting je nejdůležitější a zároveň nejproblematičtější nekontaktovat 

zaměstnance klientů. Z tohoto důvodu značně upustili od využívání pracovního portálu 

Jobs.cz. Problematická situace také nastává v případě, když se kandidát ozve sám, opět se musí 

najít rovina sdělení informací a přistupovat k oběma stranám rovnocenně, neupřednostňovat 

klienta jen proto, že on je ten, kdo platí. „Kandidát je rovnocenný.“ (Oyster Consulting) 

„Všechny body jsou pro nás stejně důležité, nejsme schopni vypsat nějaký konkrétní, ale obecně 

je pro nás důležitá proaktivní, otevřená komunikace jak s klienty, tak s kandidáty.“ (R4U) Jako 

problematický žádný bod neuvádí. Naopak některé body dodržují ještě striktněji.  

REED také neuvádí jeden konkrétní bod. „Všechny body mají svůj důvod, aby firmy 

neobcházely zákony a nepodporovaly černý trh.“ (REED) Jako problematické vidí 

nepochopení české legislativy zahraničními firmami, které přichází na český trh. „Některé 

firmy působí nátlakem, abychom ustoupili od výše uvedených pravidel. Jestliže je z jejich strany 

neochota nastavit procesy čestně a v souladu s českými zákony, s těmito firmami 

nespolupracujeme“ (REED) 

Trenkwalder jako většina předchozích agentur neuvádí konkrétní nejdůležitější bod. Neuvádí 

ani žádný problematický.   
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4.4.6 Doporučení pro kodex APPS  

 

Advanced Consulting doporučuje „zakomponovat GDPR.“ (Advanced Consulting) 

 

„APPS by mělo kodex více propagovat a více vstupovat do legislativy.“ (GoodCall) 

 

Oyster Consulting se vyjadřuje podobně jako GoodCall, je důležité, aby o kodexu diskutovalo 

a dostal se více do povědomí. „Valná většina kodex určitě nečetla, možná jednou kdysi, není 

to o kodexu ale o tom, kdo je v čele agentury.“ (Oyster Consulting) 

 

R4U doporučuje, aby byl kodex více konkrétní.  

 

Index Nosluš, REED ani Trenkwalder žádná doporučení neuvádí.  
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5 Diskuse 
 

Cílem empirického šetření byla analýza dodržování principů etického jednání ve vybraných 

personálních agenturách v České republice dle bodů kodexu APPS. Z výsledků šetření 

vyplývá, že vybrané personální agentury kodex APPS svědomitě dodržují. Výsledky naznačují, 

že pohnutkami, které vedly personální agentury k přijetí kodexu, mohou být například zvýšení 

důvěryhodnosti společnosti, jednání v souladu s legislativou a aktuálnost informací v daném 

odvětví. Toto poskytuje personálním agenturám značnou konkurenční výhodu na trhu, 

nezmíněným důvodem by mohlo být i zlepšení ekonomické situace. Důvodem přijetí kodexu 

je také podílení se na kultivaci trhu v oblasti personálních agentur, což spolupráce s APPS jistě 

poskytuje. Je možné tvrdit, že přijetí kodexu APPS naplnilo cíle a důvody, které měly 

personální agentury před jeho přijetím vytyčeny.  

Pozornost je věnována také změnám pracovních postupů v personálních agenturách po přijetí 

kodexu APPS. Respondenti ve většině případů odpověděli, že se po přijetí kodexu nic 

nezměnilo. Této skutečnosti připisuji dva možné důvody. Prvním důvodem by mohla být 

skutečnost, že je informace velmi citlivá, a proto ji personální agentury nesdělili. Druhým 

možným důvodem je to, že se personální agentury snažili striktně dodržovat pravidla, etické 

normy a jít příkladem již před přijetím, a i z toho důvodu kodex posléze akceptovaly.  

Respondenti byli dotazováni na konkrétní příklady jednání s klienty a kandidáty. Důvěra a 

pravdivost informací je základem úspěšné komunikace, toto je uvedeno i v jedné z předchozích 

kapitol. Personální agentury si jsou této skutečnosti vědomy a snaží se tyto zásady dodržovat. 

Diskriminace je samozřejmě nepřípustná. Dovolím si tvrdit, že je tomu tak ve všech dotázaných 

agenturách i přesto, že diskriminaci explicitně nezmínily, neboť v dnešní době je to již 

považováno za samozřejmost. Zpětná vazba je také důležitým bodem, který z dlouhodobého 

hlediska přispívá k důvěryhodnosti a dobré pověsti agentury. Dle mého názoru jsou 

problematické části velmi individuální. Lze tvrdit, že agentury si plně uvědomují nebytnost 

dodržování pravidel uvedených v kodexu a často respektují mnoho zásad nad rámec kodexu.  

Dále bylo šetření orientováno na problematické a nejdůležitější body kodexu. Z výsledků 

šetření považuji za nejvíce problematický bod, který zakazuje kontaktovat zaměstnance 

stávajících klientů. Tento bod se může zdát jako jasný, nicméně agentury se mohou dostat do 

ožehavé situace v případě, že kandidát osloví agenturu z vlastní iniciativy nebo agentura osloví 

kandidáta pouze z nepozornosti. V prvním případě musí agentura důkladně ukládat 
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komunikaci, aby mohla následně doložit, že iniciativa vznikla z kandidátovy strany. Nicméně 

i na tyto skutečnosti může klient reagovat dle smlouvy, to znamená například pokutou. Je 

nezbytné používat v těchto situacích zásady selského rozumu, aby se zabránilo zbytečným 

konfliktům a nedorozuměním. Je nezbytné klást důraz na zásady slušného chování, pravdivost 

informací a kvalitní komunikaci, a tím předcházet případným nedorozuměním. Problémy 

tohoto typu snižují důvěryhodnost v rámci trhu a poškozují dobré jméno agentury. 

V závěru šetření byl prostor pro zmínění případných doporučení pro kodex APPS. Jedním 

z doporučení bylo zakomponovat do kodexu zákon o GDPR. Mnohé z agentur v průběhu 

šetření zmiňovaly jeho důležitost a milně ho považují za součást APPS, nicméně zpracovávání 

osobních údajů je zákonem GDPR důkladně upraveno a zakomponování do kodexu APPS by 

pravděpodobně nepřineslo další změny. Dalším doporučením je větší propagace kodexu, toto 

doporučení souvisí s bodem, který zmiňuji níže v limitech šetření. Lepší propagace by mohla 

zajistit, že se kodex lépe dostane do povědomí nejen představitelů personálních agentur.  

Podobnému tématu se věnuje diplomová práce autora Ondřeje Zímy s názvem „Etika náboru a 

výběru zaměstnanců – postupy a zkušenosti zaměstnavatelů“ z roku 2015. Autor zkoumá etiku 

výběru a náboru zaměstnanců, které jsou na pracovním trhu uplatňovány a zaměřuje pozornost 

na aktuální trendy a postupy v dané oblasti. Ve svém výzkumu zjišťuje podobu dodržování 

etiky při výběru a náboru zaměstnanců. Zíma shrnuje výsledky svého šetření takto: „Výsledky 

výzkumu svědčí o tom, že etické aspekty jsou v těchto organizacích ze strany potenciálního 

zaměstnavatele často opomíjeny. Vyplývá tedy, že je zde v postupech společností prostor pro 

zlepšení a zkvalitnění etických standardů v mnoha směrech, což může být přínosné jak pro 

uchazeče o zaměstnání, tak pro danou společnost.“ (Zíma, 2015, s. 124) V porovnání 

s výsledky tohoto výzkumu je patrné, že dodržování etického jednání, které bylo zjištěno 

v personálních agenturách, není samozřejmé, a je možné se setkat i neetickým jednáním a 

diskriminací. Tato skutečnost zvyšuje prestiž personálních agentur dodržující kodex APPS a 

další etické zásady.  

Autorka Pavla Fabiánová se ve své diplomové práci s názvem „Etika náboru a výběru 

zaměstnanců v postupech personálních agentur“ z roku 2015 zabývá podobným tématem, tj. 

etikou v postupech náboru a výběru v personálních agenturách. Empirická část této diplomové 

práce je zaměřena na problematiku „... etičnosti náborových a výběrových procesů v postupech 

personálních agentur na území celé České republiky“ (Fabiánová, 2015, s. 73) V závěru uvádí, 

že „se převážná většina PA řídí etickým kodexem nebo jiným psaným souborem pravidel, tak 
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procesy náboru a výběru mají v oblasti etiky své nedostatky. Úroveň etiky je přímo spjatá s 

úrovní PA, konkrétně s tím, na které pozice se specializuje. Čím „nižší“ a méně specializované 

pozice to jsou, tím jsou etické nedostatky u dané agentury větší. Stejně tak je úroveň etiky a 

jednotlivých procesů, např. těch psychodiagnostických, spjata s kvalifikací daných 

personalistů.“ (Fabiánová, 2015, s. 119) I tato autorka uvádí nedostatky v etičnosti 

personálních agentur. V porovnání s výsledky mého zkoumání může být tento výsledek 

způsoben rozdílným vzorkem respondentů, jelikož není explicitně řečeno, že všichni z nich 

dodržují etický kodex. Dále toto zjištění připisuji větší detailnosti a většímu počtu položených 

otázek, které mohou odhalit nedostatky v dodržování etických zásad.  

Za možné příčiny výsledků mého šetření považuji skutečnost, že etické jednání a dodržování 

kodexu je pro dotazované agentury na prvním místě a je pro ně důležitá dobrá pověst. Dá se 

předpokládat, že i stejný důvod vedl agentury k přijetí kodexu. Kladný přístup k etice a 

pozitivní odpovědi na otázky jsem předpokládala i před realizací výzkumu. Považovala jsem 

za nepravděpodobné, že agentury, které se veřejně hlásí k etickému kodexu, budou v praxi 

etické zásady porušovat. Tato hypotéza byla potvrzena a při dotazování jsem nezaznamenala 

žádné porušení kodexu. Po komparaci s dalšími výzkumy, zabývajícími se tímto tématem, jsem 

si vědoma toho, že by se dotazování dalo rozšířit o detailnější otázky, které by odhalily další 

skutečnosti.   

Limitem šetření by mohla být nedostačující informovanost o kodexu APPS dotazovaných 

agentur, což mohlo zapříčinit obecnost a nepřesnost odpovědí na otázky, které se týkaly 

konkrétních bodů kodexu APPS. Návrhem na zlepšení může být i vynechání zakládajících 

členů kodexu APPS z dotazování, neboť se jejich odpovědi mohou lišit. Dalším limitem mohla 

být nízká návratnost dotazníků, která mohla být způsobena zvolenou formou oslovení 

jednotlivých respondentů, vzhledem k faktu, že bylo osloveno devatenáct personálních 

agentur, z nichž na poprvé zareagovaly pouze dvě a několik z nich neodpovědělo ani při 

opakovaném kontaktování vůbec, shledávám oslovení přes e-mail jako neefektivní, 

alternativou může být telefonické kontaktování či osobní konfrontace. Ačkoli je toto téma 

aktuální, není adekvátně analyzované.  
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6 Závěr 
 

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce v České republice jsou personální agentury stále více 

využívaným zdrojem při hledání vhodných kandidátů. Při zvyšování počtu obsazených 

pracovních míst za pomoci personálních agentur je ukotvení jejich činností v zákoně 

nezbytným krokem. Jejich činnost upravuje zákoník práce a detailněji se této problematice 

věnuje kodex APPS. V personálních agenturách se etické zásady projevují ve způsobu jednání 

s klienty a s kandidáty a v udržování optimální hranice mezi nimi. Jako nejdůležitější ze zásad 

se jeví poskytování pravdivých, přesných, platných a aktuálních informací, které je v etickém 

kodexu APPS uvedeno jak v přístupu ke kandidátovi, tak je klientovi. Na tomto základu je 

možno dále stavět kvalitní profesní vztah založený na vzájemné důvěře, která je klíčová pro 

úspěch. 

Cílem této bakalářské práce byla analýza současného stavu problematiky a dodržování principů 

etického jednání v personálních agenturách v ČR. Cílem empirického šetření byla analýza 

dodržování principů etického jednání dle bodů kodexu APPS. V průběhu šetření bylo 

identifikováno několik nejdůležitějších bodů kodexu při jednání s kandidáty tak s klienty, tyto 

body byly zmíněny výše. Dále byla pozornost věnována nejdůležitějším a problematickým 

bodům kodexu a výsledky byly interpretovány. Šetření bylo komparováno se dvěma dalšími 

výzkumy podobného tématu.  

Cílem agentur, které přijaly kodex APPS, je poskytovat kvalitní služby a odlišit se od agentur, 

které kodex nedodržují. Dodržování kodexu a etických norem poskytuje konkurenční výhodu 

na trhu. Dotazované agentury si tyto skutečnosti uvědomují a pravidla a zásady chování striktně 

dodržují. Zároveň se snaží o vyvážený vztah mezi oběma stranami a zamezují upřednostňování 

jedné z nich. Předávají pravdivé informace, což vede k vytvoření vztahu důvěry a kvalitnější 

spolupráci. Kodex APPS tvoří důležitou a strategickou součást mise, vize a poslání agentur a 

prolíná se v jejich kultuře. Při realizaci šetření jsem v personálních agenturách předpokládala 

kladný vztah k etice a etickým zásadám. Tato hypotéza byla potvrzena.  

Dotazované personální agentury se řídí kodexem APPS, jednají na základě jeho 

propracovaného a komplexního systému na sebe navazujících bodů. Při dotazování nebylo 

snadné poukázat na jeden nejdůležitější bod. Tato skutečnost se dala předvídat, neboť 

jednotlivé body kodexu APPS na sebe navazují a samostatně nemají velký význam. 

Nicméně byl v tomto kontextu zmíněn zákon o GDPR, který kodex explicitně dál neupravuje. 
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Pozornost byla zaměřena také na problematické body kodexu. Sporné situace vznikají 

například při oslovení aktuálního zaměstnance již dříve oslovené společnosti a i tehdy, pokud 

zaměstnanec osloví agenturu proaktivně z vlastní iniciativy. Pro předcházení nejasnostem by 

tento bod měl být upraven více do hloubky a explicitně obsahovat problematické situace, 

případně alternativní postupy řešení. Dále by bylo přínosem, kdyby byl kodex lépe propagován 

a dostal se do povědomí více lidí, neboť si troufám říci, že ne všichni zaměstnanci zmíněných 

personálních agentur kodex opravdu viděli. Lepší propagace kodexu by mohla přinést asociaci 

více příznivců. Na druhou stranu není cílem vnímat kodex jako samozřejmost a ubrat tak na 

exkluzivitě.  

Identifikace analyzovaných skutečností může být podnětem pro další zkoumání, které by se 

mohlo zabývat například porovnáním personálních agentur, které kodex nedodržují s těmi, 

které ho již akceptovaly. Doplnění a rozpracování otázek v rámci dotazníkového šetření a 

připomenutí znění kodexu před samotným empirickým šetřením, by mohlo vést k získání 

konkrétnějších odpovědí a identifikaci dalších přínosů pro agentury či jejich jednán s klienty. 
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Příloha B 

Univerzita Karlova v Praze 

Katedra Andragogiky a Personálního řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirické šetření: Analýza dodržování principů etického jednání 

v personálních agenturách dle bodů kodexu APPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eliška Hudská  
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Název organizace: 
Jméno respondenta a pozice:  

 

 

 

1. Jakým činnostem se vaše agentura/organizace věnuje a jaké poskytujete služby 

klientům a kandidátům? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jak dlouho jste členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (dále APPS)? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Co Vás vedlo k tomu, stát se členem APPS a přijmout kodex této asociace?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Změnili jste nějak pracovní postupy po přijetí kodexu APPS a pokud ano, tak jak 

konkrétně?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Uveďte, prosím, příklady dodržování kodexu APPS při jednání s kandidáty. 
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6. Uveďte, prosím, příklady dodržování kodexu APPS při jednání s klienty. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Které body kodexu jsou pro vaši agenturu/organizaci nejdůležitější?  

 

 

 

 

 

 

 

8. Je v agentuře obtížně některé body kodexu APPS dodržovat? Pokud ano, uveďte, které 

a proč. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Doporučil/a byste do kodexu APPS nějaké změny nebo úpravy? Jaké?  
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Příloha C 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí 

ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce. 

Název projektu: Etika v personálních agenturách 

 

Řešitel projektu: Eliška Hudská 

 

Název pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy 

 

Popis výzkumu: Účelem výzkumu je zjistit konkrétní příklady dodržování principů etického 

jednání v personálních agenturách dle bodů kodexu APPS. Výzkum probíhá formou osobního 

i písemného dotazování představitelů personálních agentur.  

 

 

…………………………………………………. 

datum a podpis řešitele projektu 

 

 

 

Prohlášení a souhlas účastníka s jeho zapojením do výzkumu: 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti 

ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem 

poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

 

Jméno a příjmení účastníka: ………………………………………. 

 

Podpis účastníka: …………………………………………………. 

 

 


