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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání pracovních podmínek agenturních zaměstnanců 

z řad cizinců v České republice. Práce má za cíl popsat právní nastavení agenturního 

zaměstnávání, především z hlediska účastníků smluvních vztahů, jejich práv a povinností. 

Dále identifikuje způsoby obcházení platné legislativy agenturami práce a popisuje 

důsledky, které má toto obcházení na zaměstnance. Práce se také věnuje tomu, jak samotní 

agenturní zaměstnanci vnímají své pracovní podmínky, jak ze strany agentury práce, tak 

z hlediska firmy, kam jsou dočasně přiděleni. Kvalitativní výzkumné šetření je zaměřeno 

na cizince na pracovním trhu. Cizinci jsou na trhu práce znevýhodněnou skupinou, protože 

mnohdy neznají svá práva a povinnosti, čehož zaměstnavatelé mohou využívat ve svůj 

prospěch. Na problematiku je nahlíženo z pohledu flexibilizace a prekarizace na trhu práce. 

Flexibilizace, jako jeden z nových trendů na pracovním trhu, přináší spoustu příležitostí, 

nicméně má odlišné dopady na různé druhy zaměstnanců. Zatímco pro lépe postavené 

zaměstnance nabízí větší míru osobní svobody, pro zaměstnance v nízkopříjmových 

profesích je flexibilita často spojená s velkou mírou pracovní nejistoty a omezenou sociální 

ochranou zaměstnanců.  

Annotation 

This bachelor thesis deals with the examination of working conditions of agency workers 

among foreigners in the Czech Republic. The thesis aims to describe the legal setting of 

agency employment, especially in terms of participants in contractual relations, their rights 

and obligations. It also identifies ways of circumventing the current legislation by work 

agencies and describes the consequences of this circumvention on employees. It also deals 

with how the agency workers themselves perceive their working conditions, concerning the 

work agency and the company to which they are temporarily assigned. Qualitative research 

is focused on foreigners in the labor market. Foreigners are a disadvantaged group in the 

labor market because they often do not know their rights and obligations, which employers 

can use to their advantage. The issue is viewed from the perspective of flexibility and 

precarization in the labor market. Flexibility, as one of the new trends in the labor market, 

brings many opportunities, but it has different effects on different types of employees. 

While it offers a greater degree of personal freedom for better-off workers, for employees 

in low-income occupations, flexibility is often associated with a high degree of job 

insecurity and limited social protection for employees. 
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ÚVOD 

Současná situace na trhu práce1 v České republice, navzdory již několik let probíhajícímu 

ekonomickému růstu, není pro zaměstnavatele příliš příznivá. Firmy se potýkají 

s nedostatkem zaměstnanců, což často podvazuje další zvyšování jejich produkce a snaží 

se tuto situaci řešit různými způsoby. Čím dál častěji firmy využívají pracovních agentur, 

kdy firma nepřijímá zaměstnance do pracovně právního vztahu, ale pouze si zaměstnance 

pronajme od spolupracující agentury práce na základě dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 na českém trhu registruje 2165 agentur 

práce, z toho asi polovina, přesně 1063 agentur práce bylo oprávněno k agenturnímu 

zaměstnávání. Zaměstnávání prostřednictvím pracovních agentur je v ČR stále častější. 

V roce 2011 byl počet přidělených zaměstnanců agenturami práce 171 787 a v roce 2016 

dosáhl až k 233 290 přiděleným zaměstnancům. (ČMKOS, 2018) 

Agentury práce ročně zaměstnávají až čtvrt milionu lidí, což je asi 5 % zaměstnanců. 

(ČSÚ, 2020) Ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce vyplývá, že 

agenturní zaměstnávání dává práci značnému počtu lidí a zvyšuje zaměstnanost zejména 

ohrožených skupin na trhu práce. Agentury jsou zároveň̌ úspěšnější při umísťování 

uchazečů̊ o práci než samotné pobočky Úřadu práce ČR. (Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce, 2016) 

Některé agentury práce obcházejí zákoník práce prostřednictvím nelegálního zaměstnávání 

a nedodržováním pracovních podmínek, a to hlavně kvůli finančním důvodům. Toto 

obcházení má vliv především na pracovní podmínky agenturních zaměstnanců, a to 

konkrétně na omezování jejich práv a nároků. Ve své práci bych se proto chtěla zaměřit na 

pracovní podmínky agenturních zaměstnanců – cizinců z třetích zemí. Výzkum jsem 

zacílila na cizince z toho důvodu, že cizinci jsou na trhu práce rizikovou skupinou z 

důvodu neznalosti tuzemských zákonů. Cizinci často akceptují horší pracovní podmínky a 

nižší mzdy proto, že neznají svá práva. Toho využívají pracovní agentury či firmy. Jeden z 

důvodů, proč cizinci akceptují horší podmínky práce je i fakt, že na začátku svého pobytu 

doufají ve zlepšení podmínek. Dalším důvodem může být i to, že mnozí z nich jsou v ČR 

 
1 Nutno podotknout, že tato bakalářská práce se týká situace před koronavirovu krizí, kdy míra 

nezaměstnanosti byla extrémně nízká. Od dubna 2020 však dochází k postupnému nárůstu počtu 

nezaměstnaných osob. 
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jen krátkodobě. Cizinci ze třetích zemí akceptují nižší mzdy než Češi, protože částky, které 

dostávají, jsou mnohem vyšší, než jaké by dostali za práci v zemi původu. (Sociologický 

ústav AV ČR, 2016) 

Cizinci tvoří více než 12 % zaměstnanosti v ČR. K roku 2019 u nás legálně pracovalo 622 

tisíc cizinců, z toho 94 tisíc cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Převažují cizinci 

z tzv. třetích zemí, kterých je tu více než občanů ostatních zemí EU. Jsou to hlavně občané 

Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, dále také občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. 

Zaměstnáni jsou nejvíce v průmyslu (29 %), déle v administrativní a podpůrné činnosti (17 

%), velkoobchod a maloobchod (10 %) a stavebnictví (9 %). Cizinci nejsou mzdově 

diskriminováni, občasné rozdíly jsou způsobené počtem přesčasových hodin cizinců.  

(ČSÚ, 2020) 

Na výzkumný problém budu nahlížet z pohledu flexibilizace a prekarizace na trhu práce. 

Flexibilizace práce přináší řadu výhod pro zaměstnavatele jako např.  úspora mzdových 

nákladů za pracovní sílu, tak i pro zaměstnance ke skloubení osobního života s pracovním. 

Pro některé ohrožené skupiny na trhu práce je to i jediná možná volba k nalezení 

zaměstnání. Flexibilizace má ale i mnoho negativních dopadů, například vyšší míru 

nejistoty a snižování životních standardů. Tento negativní dopad je nazýván prekarizace 

práce.  
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1 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Hlavním cílem této práce je popsat a vysvětlit základní fungování agenturního 

zaměstnávání a zjistit, jak je v České republice právně nastavené fungování pracovních 

agentur a k jakým problémům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců z třetích zemí 

v praxi dochází. Vzhledem k zaměření tématu práce se nebudu zaměřovat na komplexní a 

podrobný rozbor všech aspektů agenturního zaměstnávání, ale zaměřím se spíše na 

smluvní vztahy účastníků agenturního zaměstnávání a na práva a povinnosti všech 

účastníků. Dále chci identifikovat způsoby obcházení platné legislativy pracovními 

agenturami a prostředky, které k tomu využívají. Rovněž bych chtěla zjistit, jak agenturní 

zaměstnanci z řad cizinců tzv. třetích zemí vnímají své pracovní podmínky a jaké 

problémy pro ně z obcházení zákoníku práce vyplývají.   

Cíle výzkumné otázky jsou tedy formulovány následovně:  

Cíle: 

• Popsat a vysvětlit základní principy a praxi fungování agenturního zaměstnávání v 

ČR 

• Identifikovat způsoby obcházení příslušných zákonů ze strany agentur práce 

• Zjistit, zda v případě jejich zaměstnávání formou pracovních agentur dochází 

k prekarizaci a jak své pracovní podmínky vnímají samotní agenturní zaměstnanci-

cizinci z třetích zemí.  

 

Výzkumné otázky: 

• Jak je v ČR právně nastavené fungování pracovních agentur a zprostředkování 

zaměstnání a jak to v praxi funguje? 

• Jakým způsobem se pracovní agentury snaží obcházet zákoník práce? 

• Jak vnímají své pracovní podmínky agenturní zaměstnanci-cizinci? 

  



 

 

5 

2 SUBJEKTY AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ A JEJICH 

VZTAHY 

Subjekty pracovních vztahů při agenturním zaměstnávání jsou agentura práce 

(zaměstnavatel), uživatel (firma jako nájemce pracovní síly) a zaměstnanec. Pro lepší 

představu jednotlivých vztahů je nejpřehlednější použít grafické znázornění, kdy vztahy 

mezi uživateli vytvářejí trojúhelník. (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016)  

Obrázek č. 1: Grafické znázornění právních vztahů při agenturním zaměstnávání 

 

 (Zdroj: ČMKOS, 2018) 

Jak je z grafu patrné, tento vztah je třístranný, nicméně smlouva se uzavírá pouze mezi 

agenturou práce a uživatelem a mezi agenturou práce a zaměstnancem.  

Agentura práce se zavazuje k dočasnému přidělení svého zaměstnance k jinému 

zaměstnavateli (uživateli) na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce. Tato dohoda musí být uzavřena písemně a obsahové náležitosti stanovuje § 308 

odst. 1 zákoníku práce. Dle vlastních potřeb pak mohou agentura práce a uživatel sjednat i 

další podmínky (např. cenové podmínky, reklamace služeb apod.).  

Agentura práce svého zaměstnance přiděluje k jinému uživateli na základě písemného 

ujednání v pracovní smlouvě či v dohodě o provedení činnosti. Agentura práce je rovněž 
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povinna vydat dočasně přidělenému zaměstnanci písemný pokyn k dočasnému přidělení. 

Jeho náležitosti jsou upraveny v § 309 odst. 2 zákoníku práce. (MPSV, 2020) 

Mezi uživatelem a zaměstnancem agentury jde o vztah bezesmluvní, ale ze smluv 

odvozený. Není zde uzavřena žádná smlouva či dohoda, ale právní poměry v tomto vztahu 

jsou zákonně vymezeny prostřednictvím smluvních dokumentů mezi zaměstnancem a 

agenturou práce a agenturou práce a uživatelem. (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 

2016) 

Při jednotlivých vztazích je nutné dodržovat určité podmínky, které jsou uvedeny 

v zákoníku práce. Zaměstnanec agentury nesmí být dočasně přidělen k výkonu práce u 

uživatele, kde je současně zaměstnanec zaměstnán v základním pracovním poměru. Po 

dobu přidělení uživatel ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje a kontroluje jeho 

práci a vytváří příznivé pracovní podmínky a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Agentura práce a uživatel musí zabezpečit rovné mzdové a pracovní podmínky se 

zaměstnanci uživatele. O těchto podmínkách se více zmíním v podkapitole 3.3. Dočasné 

přidělení se uzavírá na dobu určitou a končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. 

(MPSV, 2020) 
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3 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

3.1 Základní pojmy 

V této kapitole představuji základní pojmy, s nimiž ve své bakalářské práci pracuji, jedná 

se o agenturní zaměstnávání a zprostředkování zaměstnání, které jsou upravené ve dvou 

legislativních normách, zákoníku práce a zákonem o zaměstnanosti. 

Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání definuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 307a následovně: 

,,Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě 

povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně 

přiděluje 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.“ (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zprostředkování zaměstnání 

Agentury práce zprostředkovávají zaměstnání, a to Šubrt vymezuje následovně dle 

ustanovení § 14 odst. 1 zákonu o zaměstnanosti:  

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

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (pro tuto činnost se 

používá anglický název „recruitment“), 

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

práci přiděluje a dohlíží na její provedení – agenturní zaměstnávání, 

c) poradenská informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

Agentury práce mohou provádět veškerou zprostředkovatelskou činnost na rozdíl od úřadu 

práce, který může provádět pouze zprostředkovatelskou činnost, uvedenou pod písmeny a) 

a c). (Šubrt, 2008: 44) 
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3.2 Právní vymezení agenturního zaměstnávání v ČR 

Až do roku 2004 bylo zprostředkování zaměstnání umožněno nejen úřadům práce, ale také 

právnickým či fyzickým osobám, které měli udělené patřičné povolení Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR dle zákona 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. V tomto případě se 

jednalo pouze o činnosti zaměřené na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří 

potřebují obsadit pracovní místa, vyhledávání zaměstnání pro uchazeče o práci a o 

poradenskou a informační činnost. V té době úplně chyběla právní úprava agenturního 

zaměstnávání a využíval se tak institut dočasného přidělení k výkonu práce k jiné 

právnické či fyzické osobě dle § 38 odst. 4 původního zákoníku práce. (Pichrt, 2013) 

Do roku 2004 nebylo potřeba, aby k pronajímání pracovní síly právnická nebo fyzická 

osoba měla udělenou licenci státu. Právní pravidla k pronajímání pracovní síly nebyla 

dostatečná a tím pádem často docházelo k překračování zákona. Vzhledem k tomu, že 

takto zaměstnané osoby měly uzavřený pracovněprávní vztah a byly pod ochranou 

zákoníku práce, stát byl proti těmto případům shovívavý. (Šubrt, 2008) 

Zákoník práce v § 2 odst. ZP definuje samotnou podstatu agenturního zaměstnávání a 

ustanoveními § 308 a 309 v hlavě V. Agenturní zaměstnávání, kde podrobněji stanovuje 

vzájemná́ práva a povinnosti účastníků. Zákoník práce vymezuje souvislosti s definicí 

závislé práce vztah nadřízenosti a podřízenosti účastníků. (zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník 

práce) 

Zákon o zaměstnanosti stanovuje dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v hlavě IV. 

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce podmínky, za kterých mohou agentury 

práce zprostředkovávat zaměstnání. Agentury práce mohou provádět zprostředkování 

zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze 

zahraničí na území České republiky. Při zprostředkování zaměstnání je zakázáno 

požadovat od zaměstnance úhradu za zprostředkování zaměstnání a rovněž jsou zakázány 

jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou 

práci.  

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává generální ředitelství Úřadu práce na 

základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. Podmínky k získání povolení jsou uvedeny 

v § 60. Agentury práce jsou vedeny v evidenci na veřejně přístupných stránkách 

ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon o zaměstnanosti rovněž definuje 
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zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce v § 

66. (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 

Agenturní zaměstnávání není upraveno pouze v českém právním řádě, ale vztahuje se na 

něj také mezinárodní smlouvy a unijní právo. 

Existence agenturního zaměstnávání se opírá o Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 

181. Úmluva rozlišuje tři druhy zprostředkování zaměstnání, a to na služby pro sblížení 

nabídek a žádostí o zaměstnání bez pracovní agentury jako strany pracovního poměru, 

služby spočívající v zaměstnání pracovníků s cílem je dát k dispozici třetí straně a jiné 

služby vztahující se k hledání zaměstnání. (ČMKOS, 2018) Rovněž vyzývá členské státy 

k zajištění opatření, které zajistí ochranu pracovníků zaměstnanými agenturami práce 

v následujících oblastech: 

a) svoboda sdružování, 

b) kolektivní vyjednávání, 

c) minimální mzda, 

d) pracovní doba a jiné pracovní podmínky, 

e) dávky podle zákonných systémů sociálního zabezpečení,  

f) přístup k výcviku,  

g) ochrana zdraví a bezpečnost při práci, 

h)  náhrada při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání, 

i) náhrada v případě platební neschopnosti a ochrana nároků pracovníků, 

j) ochrana a dávky v mateřství a ochrana a dávky v rodičovství. 

(Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997) 

Ze směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání vychází právní úprava agenturního 

zaměstnávání v České republice. Tato směrnice upravuje zprostředkování zaměstnání 

zejména za cílem zajištění ochrany zaměstnanců agentur práce v oblasti zlepšení kvality 

zaměstnání dodržováním zásad rovného zacházení s cílem přispět k vytváření pracovních 

míst a k rozvoji pružných forem zaměstnání. Reguluje pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání z hlediska rovného zaměstnání, přístupu k zaměstnání, zastoupení 

zaměstnanců agentur práce, informování zástupců zaměstnanců. Nejdůležitější článek 5 

Zásada rovného zacházení bude blíže přiblížen v následující podkapitole. (ČMKOS, 2018) 

Směrnice 96/71/ES o vysílaní ́ pracovníků̊ v rámci poskytovaní služeb se vztahuje na 

podniky (včetně agentur práce) se sídlem v členském státě, které vysílají v rámci 

nadnárodního poskytování služeb pracovníky na území jiného členského státu. Stanovuje, 
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že podniky musí zaručovat pracovní podmínky právními předpisy či kolektivními 

smlouvami v oblasti: 

a) maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku,  

b) minimální délky dovolené za kalendářní rok,  

c) minimální mzdy, včetně sazeb za přesčasy, 

d) podmínek poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro dočasnou 

práci,  

e) ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci,  

f) ochranných opatření týkající se pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po 

porodu, dětí a mladistvých,  

g) rovného zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci. 

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES, 1996) 

3.3 Pracovní a mzdové podmínky 

Při agenturním zaměstnávání je agentura práce povinna zajistit, aby pracovní a mzdové 

podmínky agenturních zaměstnanců byly srovnatelné s podmínkami kmenových 

zaměstnanců. Toto ustanovení můžeme najít v § 309 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku 

práce: 

„Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky 

dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo 

mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na 

žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i 

bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat 

u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.“ 

(zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce) 

Zákoník práce však blíže nevymezuje, co vše je zahrnuto do okruhu pracovních a 

mzdových podmínek dočasně přiděleného zaměstnance (jaký je jejich rozsah a zda je 

rozsah něčím omezen). (Dandová, 2018) 

Vymezení těchto podmínek můžeme najít ve směrnici 2008/104/ES o agenturním 

zaměstnávání, kde článek 3 definuje základní pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání jako „pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání stanovené v právních a 

správních předpisech, kolektivních smlouvách nebo dalších obecně̌ závazných 

ustanoveních, které se uplatňují u uživatele, týkající se:  
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i) délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce, dovolených 

a státních svátků,  

ii) odměňování.“ 

Článek 5 Zásada rovného zacházení stanovuje, že základní pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání musí být po dobu trvání přidělení zaměstnance přinejmenším stejné jako 

podmínky, které by se na zaměstnance vztahovaly, pokud by uživatel zaměstnal 

zaměstnance přímo na pracovním místě. Zároveň je nutné dodržovat ochranu těhotných 

žen, kojících matek a ochranu dětí a mladistvých. Dále zajišťuje rovné zacházení s ženami 

a muži a předcházení diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání, věku či 

sexuální orientace. (Směrnice 2008/104/ES) 

Agentura je povinna permanentně dodržování těchto podmínek kontrolovat, včetně 

dodržování bezpečnostních podmínek pro práci zaměstnance. V konečném důsledku by 

tedy mělo být pro uživatele obsazení míst agenturními zaměstnanci vždy nákladnější, než 

obsazením kmenovým zaměstnancem (při srovnatelných mzdových podmínkách 

zaměstnanců a přičtením ziskové složky agentury práce). (Dandová, 2018) 

3.4 Kontrola dodržování zákonů ze strany státu 

Kontrola v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů včetně kontrol agentur práce spadá́ 

od roku 2005 do kontrolní ́ činnosti oblastních inspektorátů práce. Všechny inspektoráty 

práce v ČR jsou od roku 2007 povinny zkontrolovat v průběhu kalendářního roku 

minimálně̌ pět agentur práce. Kontroloři se zaměřují na dodržování povinností 

vyplývajících z právních předpisů o odměňování zaměstnanců̊, náhradě̌ mzdy nebo platu, 

rovného zacházení, dále právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku 

či zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. (Saková a Martínková, 2009)  

V roce 2018 bylo dle údajů Státního úřadu inspekce práce (2018) provedeno celkem 648 

kontrol fungování agentur práce. Z celkového počtu se u 60 % kontrol zjistilo porušení́ 

kontrolovaných předpisů, celkový́ počet zjištěných porušení́ byl 565, což̌ představuje 1,4 

porušení́ na jednu kontrolu. Nejčastější porušení́ zákoníku práce v oblasti agenturního 

zaměstnávání jsou: 

a) Agentura práce nezabezpečila, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného 

zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo aby byly podmínky srovnatelného zaměstnance 

uživatele (111 případů), 

b) Dohoda agentury práce s uživatelem neobsahovala informace o pracovních a mzdových 

podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako 
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dočasně přidělený zaměstnanec (78 případů),  

c) Agentura práce přidělila zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě 

písemného pokynu, který neobsahoval informaci o pracovních a mzdových podmínkách 

srovnatelného zaměstnance nebo nebyla úplná (76 případů). 

 

Kontroly v posledních třech letech také ukazují, že dochází stále častěji k tzv. zastřenému 

zprostředkování zaměstnání, kdy nejsou splněny všechny podmínky, které je nutné dodržet 

při zprostředkování zaměstnání. Kontroly v této oblasti především řeší, zda je vztah dvou 

subjektů vztahem agentury práce a uživatele a mělo by se tedy jednat o agenturní 

zaměstnávání, případně tedy jeho zastřenou formu, nebo zda jde skutečně o čistě obchodní 

vztah. Fyzické osobě může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. 

Právnické osobě a fyzické podnikající osobě pak pokuta v rozsahu 50 000 – 10 000 000 

Kč. (Statní ́úřad inspekce práce, 2018) 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

Placená práce je v moderních společnostech „vnímána jako zdroj bohatství a eliminace 

bídy, jako základ veškerého tvoření, budoucnosti a pokroku i společenského řádu. Je 

považována za integrující prvek společnosti, jejíž občané byli a jsou chápáni především 

jako občané pracující. Prostřednictvím placené práce se stávají plnoprávnými členy této 

společnosti a od placené práce je odvozena i řada práv, jímž se v ní těšili a těší.“ (Mareš, 

2004: 37) 

Mezi tato práva patří především přístup k novým příležitostem, možnost sociální inkluze a 

zároveň je placená práce spojována s právy občanskými a politickými v tom smyslu, že 

politická svoboda byla odvozena z participace na placené práci. (Mareš, 2004) 

Dnes můžeme pozorovat proměny ve významu práce. Kvalita zaměstnání, mzdy 

zaměstnanců a jejich sociální důsledky se dostávají do centra pozornosti. Pro firmy je 

důležité nabízet klientům produkty za nízkou cenu, a proto se snaží najít způsoby, jak 

ušetřit. Jako jedna z nejpoužívanějších strategií je snižování nákladů na pracovní sílu. 

Specifická strategie, která se rozvinula v posledních několika desetiletích je flexibilizace 

práce. I když se o flexibilizaci často mluví v pozitivním smyslu, má odlišné dopady na 

různé druhy zaměstnanců. Zatímco lépe postaveným zaměstnancům nabízí větší míru 

osobní svobody a skloubení pracovního a osobního života, pro zaměstnance na nižších 

pozicích flexibilizace přináší větší míru nejistoty a snižování životních standardů. Tento 

negativní dopad souhrnně nazýváme prekarizace práce. (Bek, 2019) 

4.1 Flexibilizace práce 

Sociální a ekonomické změny ve všech průmyslových společnostech v posledním 

čtvrtstoletí donutili firmy k nutnosti větší flexibility ve svých výrobních procesech a 

systémech zaměstnanosti tak, aby se přizpůsobili rychlému technologickému vývoji, větší 

rozmanitosti na trzích práce, rostoucí mezinárodní a cenové konkurenci a finanční 

restrukturalizaci podniků na kapitálových trzích. (Kalleberg, 2003) 

Flexibilita se v oblasti právní úpravy pracovních vztahů projevuje v tzv. atypických 

pracovních poměrech. To zahrnuje pracovní poměr na dobu určitou, pracovní poměr na 

částečný pracovní úvazek (DPP, DPČ), sdílené pracovní místo, práce z domova, tele-

working (práce po telefonu), agenturní zaměstnání a jiné. V těchto flexibilních formách 

zaměstnání však musí být zachována zásada rovného zacházení jako se zaměstnanci v 
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typickém pracovním poměru (pracovní poměr na plný úvazek a na dobu neurčitou). 

(Pšenková, 2016) 

V Evropské unii se významně zvyšuje podíl zaměstnanců pracujících na částečný úvazek 

(18 %) a na dobu určitou (14,5 %). (Plávková, 2013) I samotné orgány EU apelují na 

zaměstnavatele, aby dávali přednost flexibilním formám zaměstnání před hromadným 

propouštěním zaměstnanců a následným přijímáním nových zaměstnanců. (Pšenková, 

2016) Evropská komise vybízí členské státy EU, aby rozvíjely své politiky trhu práce 

způsobem, který je v souladu s její strategií pro zvýšení flexibility a jistoty na trhu práce. 

Zavedením větší flexibility spolu s aktivními opatřeními na trhu práce a celoživotním 

vzděláváním se zvýší zaměstnanost, zkrátí se doba nezaměstnanosti a zlepší se postavení 

ohrožených skupin na trhu práce. (Wang a Heyes, 2017) 

Podle Atkinsona využívají firmy tři typy flexibility: funkční, numerickou a finanční. 

(Atkinson, 1984 v Bek, 2019) Díky funkční flexibilitě jsou zaměstnanci schopni vykonávat 

různé úkoly a funkce v rámci dané firmy. To vyžaduje pracovníky vyškolené v různých 

oblastech a s důkladnými znalostmi firmy a jejích procesů. Jedná se o typ flexibility, která 

je pozitivní jak pro zaměstnance (z hlediska seberealizace, možnosti pracovního postupu), 

tak pro firmu, která využívá všestranných pracovníků a je připravena čelit nečekaným 

změnám. (Valverde, Tregaskis a Brewster, 2000) 

Díky numerické flexibilitě může firma jednoduše zvýšit či snížit celkový počet pracovníků, 

na základě potřebné pracovní síly v aktuální situaci. Obvykle k tomu firmy používají různé 

typy externí pracovní síly, která zahrnuje několik druhů nestandardních pracovních vztahů 

(např. zaměstnance agentur práce). Firmy mohou omezit délku pracovního poměru 

využitím částečných úvazků a využitím dočasných pracovníků, kteří se dají rychle najmout 

a většinou jsou levnější než zaměstnanci na plný úvazek. Tito pracovníci se obvykle 

najímají na dobu určitou. Mezi tyto pracovníky patří jak vysoce kvalifikované osoby (např. 

konzultanti a nezávislí odborníci), tak i pracovníci s nízkou kvalifikací (uklízeči, pomocné 

síly v kuchyni). (Kalleberg, 2003) 

Finanční flexibilita se snaží mzdy a mzdové náklady obecně nastavit takovým způsobem, 

aby to odráželo výkon zaměstnanců a firmy z hlediska zisků a ztrát. Tento typ flexibility je 

nastavován různými mzdovými systémy prostřednictvím odměn, prémií, sdílením zisků a 

podobně. (Valverde, Tregaskis a Brewster, 2000) 
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Keller vidí flexibilizaci jako jedno z nově vzniklých sociálních rizik pro současnou 

postmoderní společnost. Tato strategie je mimořádně výhodná pro firmy, kdy pro ně 

zlevňuje cenu pracovní síly, ale je více problematická ze strany zaměstnanců i z hlediska 

sociálního státu. Flexibilizace a nově vzniklé smlouvy jsou často spojené s nízkými 

mzdami, které neumožňují odvádět daně a ze strany zaměstnance platit významnější částky 

pojistného. Naopak ze strany zaměstnavatele se jedná o snižování odvádění dávek 

pojistného. Tato strategie ohrožuje nejen méně kvalifikované pracovníky, ale i celé rodiny 

a následně jejich dopad zabezpečit se na stáří, protože tento typ spolupráce negativně 

ovlivňuje výši starobních důchodů. (Keller, 2011) 

4.2 Prekarizace práce 

Pod pojmem prekarizace práce se míní zaměstnání, které je nejisté, nepředvídatelné a 

riskantní z pohledu pracovníka. Tato pracovní nejistota má špatný vliv na práci všeobecně, 

tedy na pracovní prostředí, kolegy, pracovní nasazení, ale i na jednotlivce mimo pracovní 

prostředí, na stres, vzdělání a rodinu. (Kalleberg, 2009) 

Zaměstnanci v ČR stále nejraději pracují na plný úvazek a na dobu neurčitou, ale nemají 

problém s prací přes čas, nočními či víkendovými směnami. Zaměstnavatelé však stále 

častěji požadují, aby uchazeči o zaměstnání pracovali na částečný úvazek (skrze dohodu o 

provedení práce či činnosti), na dobu určitou, přes pracovní agenturu nebo přes smlouvu o 

dílo. Všechny tyto způsoby zaměstnání lze považovat za nejflexibilnější, ale také za 

nejvíce nejisté formy zaměstnání. (Janičko, 2013) 

Prekarizace práce tedy úzce souvisí s flexibilizací a s poklesem standardního pracovního 

úvazku. Prekarizace zaměstnání je proces na trhu práce, který je charakterizován 

nejistotou, nízkým příjmem, limitovanými sociálními benefity a omezenou sociální 

ochranou zaměstnanců. (Vosko, 2010) 

Z této definice můžeme odvodit jednotlivé dimenze, které se podílí na formování 

prekarizovaného povolání. První dimenzí je stupeň ne/jistoty ohledně kontinuity 

zaměstnání, což zahrnuje i riziko náhlé ztráty zaměstnání. Druhou dimenzí je možnost 

kontroly a ovlivňování pracovního procesu, tedy jestli mohou mít pracující vliv na 

pracovní podmínky, výši mezd nebo tempo práce. Třetí dimenzi můžeme nazvat jako 

stupeň legislativní ochrany, tedy jestli je poskytována účinná prevence vůči vzniku 

prekarizovaného povolání nebo zeslabování jeho negativních důsledků. A konečně 
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poslední, čtvrtou dimenzí jsou mzdy, jestli je mzda dostatečná k zabezpečení 

odpovídajících životních podmínek. (Bek, 2019) 

Práce je mnohem více prekarizována v případě cizinců. Přes pracovní agentury je podle 

výzkumu Jelínkové (2014) zaměstnáno přibližně 60 % cizinců z třetích zemí.  Cizinci u 

nás často pracují na pracovních místech, o které se příslušníci majority neucházejí, protože 

nenabízejí odpovídající finanční ohodnocení či šanci získat jejich výkonem respekt 

druhých. Cizinci vykonávají nejistá a dočasná zaměstnání podstatně častěji než Češi. 

Zaměstnavatelé uvádějí, že nezaměstnávají zahraniční pracovníky na klasický pracovní 

poměr na dobu neurčitou, ale radši volí jiný typ spolupráce. (Rákoczyová et al., 2007) 

Mnoho cizinců, se kterými není v zaměstnání dobře zacházeno, nevědí, na koho se obrátit 

nebo nemají dostatek odvahy proti zaměstnavateli bojovat. Podměty ke kontrole 

zaměstnavatele se tak nedostanou k inspektorátu práce buď vůbec anebo příliš pozdě, kdy 

k porušování zákona dochází už několik měsíců. Cizinci se mohou dostat do finančních 

problémů a při ztrátě zaměstnání ztratí i legálního pobytový status a hrozí jim vyhoštění z 

České republiky. (Blahoutová, 2013)  

Rozhodně nelze tvrdit, že všichni cizinci mají na českém trhu práce problémy, obecně ale 

platí, že cizinci musí překonávat více překážek, jak při nalezení zaměstnání, tak v jeho 

průběhu. Jistota a kvalita jejich postavení souvisí s jejich pobytovým statutem, zda 

využívají agenturního zaměstnávání, zda již jsou občany EU a jejich motivací pro pobyt v 

České republice. (Sokačová, 2014) 
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5 METODY SBĚRU A ANALÝZA DAT  

Na výzkumný problém jsem se rozhodla využít optiku kvalitativní metodologie. Vzhledem 

k tématu práce je výběr kvalitativního výzkumu vhodnou variantou díky jeho pružnosti, 

kdy v průběhu výzkumu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také hypotézy a nová 

rozhodnutí, jak dále ve výzkumu pokračovat. Výzkumník analyzuje a vyhledává jakékoliv 

informace, které mohou zodpovědět výzkumné otázky. Výhodou kvalitativního přístupu je 

získání hloubkového popisu případů, kdy výzkumník nezůstává pouze na povrchu, ale 

podrobně srovnává případy, sleduje vývoj a zkoumá příslušné procesy.  Za nevýhodu 

kvalitativního výzkumu se považuje jeho přílišná subjektivita. Pracuje s omezeným počtem 

jedinců na jednom místě, a proto většinou nelze zobecňovat výsledky. (Hendl, 2005) 

Ve své práci využívám primární i sekundární data. Vzhledem k tomu, že se nejde opírat o 

předchozí tuzemské empirické výzkumy a statistická data, využívám sekundární data – 

evidenci agentur práce z Úřadu práce ČR, legislativní normy, články ze serveru 

migraceonline.cz a studii Výsledky výzkumu o pracovních podmínkách občanů̊ Bulharska, 

Rumunska a Moldavska v České́ republice (Jelínková, 2014). Na základě toho jsem si 

mohla připravit scénář rozhovorů, rozuměla dané problematice a byla schopna reagovat na 

data primární, tedy na výpovědi mých respondentů a pokládat jim doplňující otázky, abych 

pro analýzu dat měla co nejkonkrétnější odpovědi.  

Primární data byla získána prostřednictvím polo strukturovaných kvalitativních rozhovorů. 

Polo strukturovaný rozhovor mi umožnil volnější průběh rozhovoru v rámci daných témat, 

ale zároveň zodpovězení všech otázek ve scénáři.2  Rozhovory byly provedeny s 

agenturními zaměstnanci ze zemí třetího světa.  

S hledáním respondentů jsem měla zprvu problémy. Chtěla jsem najít respondenty, u 

kterých se jejich zaměstnavatelé snaží obcházet zákony a nezajišťovat správné pracovní 

podmínky. V první fázi jsem respondenty vybírala úsudkem. Snažila jsem se soustředit 

především na firmy v gastronomii, protože se zde často vyskytuje obcházení zákoníku 

práce. (Státní úřad inspekce práce, 2018) Nakonec se mi podařilo sehnat kontakty na 

cizince pracující v řetězci rychlého občerstvení, které spolupracovalo s dvěma pracovními 

agenturami. Jelikož cizinci v České republice jsou poměrně uzavřenou skupinou, 

respondenti mi dále doporučovali své známé, kteří jsou také zaměstnáni přes pracovní 

 
2 Příloha č. 1 
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agenturu „podobným způsobem jako oni“, tedy že jsou ze stejné agentury práce nebo mají 

podobný typ smlouvy. Zbylé respondenty jsem tedy získala pomocí metody sněhové koule. 

Celkem bylo provedeno šest kvalitativních rozhovorů s agenturními zaměstnanci z 

Ukrajiny, Moldavska a Kyrgyzstánu. Rozhovory byly provedeny v češtině a vzhledem k 

stávajícímu nouzovému stavu telefonicky, i přes to, že jsem původně chtěla zvolit metodu 

face-to-face rozhovorů. Mezi výhody použití telefonických rozhovorů patří zvýšená 

bezpečnost tazatelů, větší pohodlí, umožňují více anonymity a soukromí, a také snižují 

sociální tlak. Naopak nevýhodou může být absence vizuálních podnětů, možnost 

rozptylování účastníků činnostmi v jejich prostředí a jelikož telefonní rozhovory mají 

tendenci býti spíše kratší než face-to-face rozhovory, omezuje se hloubková diskuze nad 

daným problémem. (Novick, 2008)  

Každý́ rozhovor trval 15–25 minut a celý jeho průběh jsem nahrávala, s čímž respondenti 

vyslovili souhlas. Respondenti byli poučeni o svých právech a o ochraně osobních dat. Pro 

zaručení anonymity budu pro účely výzkumného šetření používat jiná jména. Pro lepší 

orientaci jsem vytvořila tabulku se základními údaji jednotlivých respondentů:  
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Jméno: Olga  

Věk: 58 let 

Národnost: Ukrajina 

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní škola 

Profese v zemi původu: masérka 

Profese v ČR: pomocná kuchařka 

Typ pracovního povolení: trvalý pobyt 

 

 

Jméno: Světlana  

Věk: 32 let 

Národnost: Moldavsko 

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysoká škola 

Profese v zemi původu: učitelka ve školce 

Profese v ČR: kuchařka studené kuchyně 

Typ pracovního povolení: krátkodobé 
pracovní vízum 

 

Jméno: Julia  

Věk: 38 let 

Národnost: Ukrajina 

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola 

Profese v zemi původu: textilní technika 

Profese v ČR: kuchařka teplé kuchyně 

Typ pracovního povolení: trvalý pobyt 

 

 

Jméno: Valeria  

Věk: 42 let 

Národnost: Ukrajina 

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola 

Profese v zemi původu: živnostník, obchod 
s potravinami 

Profese v ČR: pomocná kuchařka 

Typ pracovního povolení: dlouhodobý 
pobyt 

 

 

Jméno: Ivan 

Věk: 29 let 

Národnost: Ukrajina 

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední škola 

Profese v zemi původu: barman 

Profese v ČR: technik 

Typ pracovního povolení: trvalý pobyt 

 

 

Jméno: Nataša  

Věk: 33 let 

Národnost: Kyrgyzstán 

Nejvyšší dosažené vzdělání: základní škola 

Profese v zemi původu: kadeřnice 

Profese v ČR: uklízečka 

Typ pracovního povolení: trvalý pobyt 
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Rozhovory nebyly doslovně přepsány, kvůli jazykové bariéře, která pro mě byla hlavním 

problémem v dotazování. V každém vyprávění se projevily kulturní odlišnosti. Tužinská 

(2009) přirovnává rozhovory s cizinci ke komunikaci s malými dětmi. Pokud od nich něco 

velmi chceme, kladou odpor. Pokud jim věnujeme plnou pozornost, udělají to i bez našeho 

vyzvání. Pointy, které výzkumník potřebuje pak většinou přijdou bez ohledu na emotivní 

formu vyprávění. Nejdůležitější je porozumět jazyku respondenta – je klíčové, aby 

respondent používal svůj osobní jazyk a zároveň je potřeba mu vysvětlovat vlastní 

významy otázek tím způsobem, aby jazyk respondenta nebyl ovlivněn. V rozhovorech se 

často setkáváme s kontextuálními klíči, u kterých si výzkumník není jistý jejich překladem. 

Například podle ní, pokud mluví cizinec o dokumentech, nejedná se o dokumenty ve 

smyslu textových souborů, ale mají tím na mysli cestovní doklad či povolení k pobytu.  

Data analyzuji pomocí tematické analýzy. U ní jsou témata (obsahy) tříděny do poměrně 

malého počtu kategorií, které jsou definovány před započetím výzkumu. (Merten, 1983) 

Nejdříve jsem sestavila jednotlivé kategorie, které v rozhovorech budu hledat a následně je 

rozčlenila na jednotlivé kódy. Mé kategorie byly sestaveny tak, aby zodpověděly 

výzkumné otázky. Kategorie a kódy, které jsem následně v rozhovorech hledala, byly 

sestaveny následovně:  

1) Obcházení agenturního zaměstnávání 

2) Flexibilizace  

a. Funkční 

b. Numerická 

c. Finanční 

3) Prekarizace  

a. Stupeň ne/jistoty ohledně kontinuity zaměstnání 

b. Možnost kontroly a ovlivňování pracovního procesu 

c. Stupeň legislativní ochrany 

d. Mzdy 

Na základě výsledků jsem zpracovala poslední dvě kapitoly své bakalářské práce.  
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6 OBCHÁZENÍ AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ A ZÁKONÍKU 

PRÁCE 

V praxi je agenturní zaměstnávání ekonomicky výhodný proces pro hlavně pro firmy. 

Jednou z výhod využívání agenturního zaměstnávání je především velká míra flexibility 

při náboru, a naopak propouštění těchto zaměstnanců. Při propouštění u pracovního 

poměru platí jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele dvouměsíční výpovědní lhůta a 

pokud pracovní poměr na dobu neurčitou ukončí zaměstnavatel, je povinen zaměstnanci 

vyplatit odstupné. (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce). To u agenturního zaměstnávání 

neplatí. Firma je takto schopna lépe reagovat na výkyvy poptávky a na nečekané situace 

v oblasti lidských zdrojů. Dále je pro firmy výhodná z hlediska nákladů na přijímací řízení 

a možnost ozkoušení nového zaměstnance na dobu delší, než je klasická zkušební doba u 

zaměstnance na pracovní poměr (tři měsíce). (Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016) 

Od října 2017 nabyla částečnou účinnost poslední novelizace zákona č. 206/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který má narovnat pokřivené 

vztahy, tzv. nelegálního zaměstnání. Do definic se přidala i definice zastřešeného 

agenturního zaměstnávání, který definuje § 5 zákona o zaměstnanosti následovně:  

„Zastřeným zprostředkováním zaměstnání je činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, 

spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly 

dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b)“  

(Štefko, 2017: 3) 

Tím, že firmy využívají agenturních zaměstnanců čím dál více, některé agentury práce 

obcházejí zákony, aby pro ně bylo agenturní zaměstnávání co nejvýhodnější, a ne vždy je 

tento proces právně v pořádku. Na základě získaných dat jsem identifikovala některé 

způsoby, jak pracovní agentury obchází zákoník práce. 

Nelegální pracovní agentury 

V první části práce jsem uvedla, že každá agentura musí splňovat podmínky uvedené v § 

58 zákona o zaměstnanosti, aby získala licenci ke zprostředkování zaměstnání od 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Přes to, že moji respondenti byli ze čtyř různých 

pracovních agentur, ne všechny splňovaly všechny podmínky a tím měly udělenou licenci 

od MPSV. Agentury, které nebyly dohledatelné v evidenci Úřadu práce ČR byly 
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dohledatelné v obchodním rejstříku jako společnosti s ručeným omezeným a jako předmět 

podnikání bylo uvedeno výroba, obchod a služby.   

Dohoda o provedení práce 

Dle zákona není možné, aby agentury práce zaměstnávaly zaměstnance na základě dohody 

o provedení práce. Je však v pořádku, aby agentury práce pouze vyhledávali pro firmy 

zaměstnance, jedná se tedy o klasické zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. 

a) zákona o zaměstnanosti. (Šubrt, 2008) 

I přes to, že není možné agentura práce zaměstnávala své zaměstnance prostřednictvím 

uzavření dohody o provedení práce, z výzkumného šetření vyplynulo, že na dohodu o 

provedení práce jsou v současné době někteří z nich zaměstnáni. Nataša na dohodu 

odpracuje přibližně 78 hodin týdně a Ivan přibližně 50 hodin týdně. Oba dostávají peníze 

na ruku. Valeria má v současné době již standardní pracovní smlouvu, nicméně ze začátku 

měla se získáním pracovní smlouvy problémy: 

„Na začátku mi ji nechtěli dát, pak mi ji dali. To byly začátky, když viděli, že já se snažím, 

tak mi ji dali. (…) Dali mi stejný peníze, jenom z výplaty počítali mi zdravotko a sociálku 

platili a měla jsem jako 110 Kč na hodinu. (…) Před smlouvou jsem měla dohodu o 

provedení práce, ale pořád jsem měla hodně hodin (pozn. cca 60 hodin týdně). Já na účet 

dostávám normální výplatu a víte sami jak zbytek, i když na ruku se nesmí. Takový je život, 

já to chápu, nic na to nemůžu říct špatného. (…) Já to měla od začátku s nimi domluvené a 

já to takhle chtěla.“ (Valeria) 

Agentury práce využívají této dohody k tomu, aby za zaměstnance nemuseli platit sociální 

a zdravotní pojištění, které se platí z pracovní smlouvy nebo dohody o provedení činnosti. 

Na dohodu o provedení práce vyplatí částku do 10 000 Kč a zbytek odměny dají 

zaměstnanci „na ruku“. Přesáhne-li měsíční zúčtovací odměna u této dohody částku 10 000 

Kč, podléhá celá její měsíční výše odvodům jak za zaměstnance, tak zaměstnavatele na 

sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud je 

odměna rovna či menší než 10 000 Kč, podléhá tato odměna pouze zdanění příslušnou 

sazbou daně z příjmů. (Neščáková, 2014) Tato varianta je tak výhodná nejen pro pracovní 

agentury, ale také pro zaměstnance, kteří chtějí dostat za vykonanou práci co nejvíce 

peněz, neuvažují však nad tím, že takto porušují zákoník práce. 
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Smlouva o dílo 

Další způsob obcházení agenturního zaměstnávání je využívání smluv o dílo. V ní se 

zhotovitel (právnická́ osoba zaměstnávající své́ zaměstnance) zavazuje provést na svůj 

náklad a nebezpečí́ pro objednavatele (firmu) dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. Jedná se o práci nezávislou, na rozdíl od agenturního zaměstnávání, které je 

dle Zákoníku práce chápané jako práce závislá. Při využívání smlouvy o dílo může 

agentura nabídnout mnohem nižší cenu za vykonanou práci, než je tomu u legálního 

agenturního zaměstnávání. Tím, že agenturní zaměstnanec fakturuje agentuře domluvenou 

hodinovou sazbu, agentura tak nemá žádné další náklady, nemusí za zaměstnance platit 

sociální a zdravotní pojištění. Zároveň při využívání smlouvy o dílo neplatí nutnost 

srovnatelných podmínek pro přidělené zaměstnance se zaměstnanci kmenovými. U cizinců 

je smlouva o dílo také značnou výhodou, protože se nemusí řešit administrativu spojenou 

se zaměstnáváním cizinců jako například přihlášky a odhlášky na Úřad práce.  (Jareš, 

2017) 

Dle mnou realizovaného výzkumného šetření mají smlouvu o dílo Olga a Julia. Julia 

dostává peníze na ruku. Olga popsala způsob fakturace následovně: 

„Já mám faktury, vždycky jim vystavím fakturu na peníze, které mi řeknou. (…) Já 

fakturuju každý měsíc, agentura mi vypočítá mzdu podle hodinové sazby. Já si taky 

počítám hodiny, aby to bylo všechno stejný. Agentura mi dává i zálohu v průběhu měsíce, 

což je dobrý.“ (Olga) 

Zaměstnávání cizinců bez pracovního povolení 

Co se týká zprostředkování pracovního povolení pro cizince, je hlavním orgánem pro 

zprostředkování Úřad práce. Cizinec ucházející se o zaměstnání o povolení k zaměstnání 

žádá úřad práce písemně před svým příchodem, nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u 

kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním 

zaměstnavatelem. Úřad práce vydá povolení k zaměstnání pouze v případě, že se jedná o 

ohlášené volné pracovní místo, které „nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo 

nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak a zároveň je povinen přihlížet k situaci na 

trhu práce.“ Následně pak může Úřad práce po zažádání cizince povolení opakovaně 

prodloužit, nejdéle však na dva roky. Opět při tom přihlíží na situaci na trhu práce. 

(Saková, 2009) 
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Poté, co cizinci získají pracovní povolení a přijedou do ČR za prací, pro ně situace není 

vůbec lehká. Sokačová (2014) ve svém výzkumu mapuje postavení a postoje těch cizinců, 

kteří zde žijí už čtyři či více let a mají buď trvalý pobyt nebo státní občanství. Z hlediska 

ekonomické aktivity pro ně obecně platí, že cizinci musí překonat více překážek a mají 

nižší pravděpodobnost nalezení zaměstnání než občané České republiky. Problémy 

můžeme pozorovat hlavně v oblasti jejich neznalosti právního prostředí a strachu. 

Zaměstnavatelé této situace využívají, neuzavřou s nimi pracovní smlouvy a poté 

nepřihlásí zaměstnance na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.  

Pokud migranti přijedou do České republiky bez předchozí pracovní nabídky a teprve si 

své zaměstnání budou hledat, z pravidla získají zaměstnání s nižší kvalifikaci, než jaké 

měli v zemi původu. Těm, kteří mají kvalitní vzdělání, se časem může podařit z tohoto 

kruhu vymanit. Rozhodujícím faktorem v této oblasti je znalost českého jazyka. 

(Sokačová, 2014) 

Většina respondentů zde má povolení k trvalému pobytu, které si sami zařizovali. Valeria 

má povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny. Jediný, kdo si dokumenty 

nezařizoval sám je Světlana. Té zařizuje krátkodobé pracovní vízum agentura a Světlana 

jim nyní za to dluží peníze. Světlana je zároveň jediná z respondentů, která neví, jaký druh 

pracovní smlouvy má:  

„Já tady pracuju už 12 měsíců, už jsem tu byla 3x po třech měsících. (…) Já jsem to 

hledala na internetu a agentura ona vše zařídila. (…) Já peníze dostanu až příští měsíc, 

protože já to agentuře ještě nesplatila, my se domluvili, že oni mi zařídili ty doklady, tak já 

jim dlužím peníze teď. (…) Smlouvu já moc nevím, to oni všechno udělali za mě. (Světlana) 

Zaměstnávání bez pracovní smlouvy 

Jak je uvedeno v § 66 zákonu o zaměstnání, ke zprostředkování zaměstnání je potřeba 

uzavření smlouvy mezi fyzickou osobou a agenturou práce, a to buď uzavřením 

pracovního poměru či dohody o provedení činnosti. Naopak co se týká smlouvy mezi 

agenturou práce a uživatelem, musí být písemná dohoda o dočasném přidělení 

zaměstnance, podle zvláštního právního předpisu, tj. podle zákoníku práce. (Šubrt, 2008) 

Pokud není mezi agenturou práce a zaměstnancem uzavřena žádná smlouva, agentura 

vyplácí své zaměstnance „na černo“, a neplatí tak za ně sociální a zdravotní pojištění a 
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odpracovaná doba se jim nezapočítává do nároku na dávky sociálního pojištění (různé 

formy důchodů, podpora v nezaměstnanosti nebo v nemoci). 

Z rozhovorů vyplynulo, že žádný z respondentů by neměl být zaměstnán bez pracovní 

smlouvy ani bez pracovního povolení, nicméně vzhledem ke strachu zaměstnanců není 

jisté, zda všichni hovoří pravdu. Toto jsou tak důvěrné informace, že i kdyby tomu tak 

bylo, určitě by to nesdělovali třetí osobě. Nicméně několik respondentů uvedlo, že znají 

osoby, které jsou zaměstnány bez dokladů a smlouvy prostřednictvím pracovních agentur.  
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7 PRACOVNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

7.1 Flexibilizace 

Jak bylo popsáno v kapitole 4, flexibilizace je výhodné řešení především pro 

zaměstnavatele, a to samé vyplynulo i z mého výzkumného šetření.  

Funkční flexibilita 

Debaty o funkční flexibilitě jsou vedeny především z hlediska více kvalifikovaných pozic a 

lépe placených povolání, kde není u pozic striktně vymezený obsah a hranice, ale do 

pracovního místa je integrováno více druhů a aktivit, aby bylo zaměstnance možné využít 

k řešení většího spektra úkolů. Co se týká funkční flexibility u níže postavených 

zaměstnanců, práce má pak tendence být prekarizovaná.  (Bek, 2019) 

Respondenti uvedli, že dělají i úkony, které vůbec nespadají do jejich pracovní náplně. 

Valeria byla najatá jako pomocná kuchařka, nicméně ve finále dělala práci spíše hlavní 

kuchařky. Dělala inventuru, přebírala zboží, dokonce ale i uklízela záchody. Nicméně 

uvádí, že jí to nevadilo. Světlana si ale na to, že musí dělat práci navíc stěžovala v tom 

ohledu, že by si za to zasloužila více peněz: 

„Já můžu dělat cokoliv, když mě řeknou dělej to, nebo ono tak já pomáhám. Já jsem tady v 

práci, to doma můžu odpočívat. Původně jsem měla dělat jen bagety, potom jsem musela i 

vařit v kuchyni, ve výrobně uklízím, kdyby mi platili trošku víc tak by bylo lepší. (…) Co 

jsem makala na bagetách to mi zaplatili, ale to, co jsem makala na kuchyni to ne. 

(Kuchařky teplé kuchyně dostávají více peněz než kuchařky studené kuchyně)“ (Světlana) 

Numerická flexibilita 

Díky numerické flexibilitě je firma schopna správně organizovat práci tak, aby počet a 

vytížení́ zaměstnanců̊ lépe odpovídaly aktuálním potřebám. I přes to, že respondenti 

poukazují na to, že mají hodně práce a často nestíhají, dle slov několika respondentek jim 

to nevadí a nestěžují si na to.  

Na základě numerické flexibility je firma schopná reagovat na poptávku ve službách tím, 

že přizpůsobí počet zaměstnanců a jejich pracovní dobu na danou směnu. Firma za 

úmyslem co nejvíce ušetřit na pracovní síle tak ale občas poddimenzuje potřebný počet 

pracovníků na jednu směnu, což může mít negativní důsledky na jejich pracovní 

podmínky.  
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„I když jsem tam byla jako pomocná kuchařka, tak jsem dělala všechno, i uklízela, kolikrát 

jsem byla sama (na směně), že jsem neměla pomoc. I když jsem našla nějakou holku (co by 

mohla nastoupit), tak říkali, že ji nechtěj, pro mě to bylo nepříjemné.“ (Valeria) 

Nejenom, že zaměstnanci svou práci nestíhají, také pak nejsou schopni si ani dojít na 

přestávku, kterým se ještě budu věnovat podrobněji níže.  

„(…) tak máme mít dvě přestávky a já na tu druhou málokdy šla, měla jsem jenom půl 

hodiny na oběd a večer, když odcházel jiný kuchař, tak já jsem neměla normální přestávku, 

by mě neměl někdo zastoupit.“ (Julia) 

Finanční flexibilita 

Finanční flexibilita má odrážet výkon zaměstnanců a firmy z hlediska zisků a ztrát. Tento 

typ je nastavován prostřednictvím odměn, prémií, sdílením zisků a podobně. Dvě 

respondentky uvádí, že jim však peníze jsou naopak strženy, než že by se setkávali 

s odměnami. Mezi hlavní důvod patří, že „firma řekla, že bylo něco špatně.“ (Olga) Dle § 

2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je toto jednání protizákonné. Zákoník 

neumožňuje srážku ze mzdy jinak, než na základě zákona (daň, odvody na zdravotní a 

sociální), exekuce nebo na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Valeria dokonce neměla dostat zaplaceno poslední měsíc (v měsíci pracovala jen pár dní), 

protože se firma rozhodla, že za její práci agentuře nezaplatí. Konkrétní důvod jsem se 

nedozvěděla. Nicméně i přes to, že agentura za Valerii nedostala žádné peníze, zaplatili 

Valerii všechny její odpracované hodiny, čímž hodnotí agenturu velmi pozitivně. 

7.2 Prekarizace 

Při zpracování následující části jsem se snažila vyhodnotit všechny pracovní podmínky, 

které způsobují možnou prekarizaci zaměstnání. Základní rámec mi poskytla teoretická 

východiska a dále jsem z rozhovorů identifikovala další faktory, které k prekarizování 

pracovních podmínek mohou přispívat.  

Nejistota zaměstnání 

Tím, že respondenti spolupracují s agenturou přes smlouvu o dílo a dohodu o provedení 

práce, není zde právně nastavená výpovědní lhůta a zaměstnanec tak může o práci 

kdykoliv přijít. Nicméně respondenti se ztráty zaměstnání ve velké míře neobávají, protože 



 

 

28 

i v případě, že s nimi firma nebude chtít dále spolupracovat, agentura jim může téměř 

okamžitě najít místo v jiné firmě. Většina respondentů uvádí, že je jim jedno, jakou práci 

dělají, hlavně, že nějaká bude. Vzhledem k tomu, že je v současné době na trhu práce větší 

poptávka než nabídka, agentura nemá problém najít zaměstnanci místo u jiné firmy.  

Kontrola a ovlivňování vlastního procesu 

Vzhledem k tomu, že cizinci bývají přes agentury práce zaměstnání na nižších pozicích, 

které jsou pro zaměstnavatele lehce nahraditelné a nemají pro firmu vysokou hodnotu, je 

možnost ovlivňování pracovních podmínek, výše mezd či tempa práce pro zaměstnance 

problematická. Zaměstnanec nemůže ani posílit svojí pozici tím, že by se vypracoval 

z nižší pozice na vyšší, protože v jeho náplni není činnost, kterou by šlo zlepšovat a 

osvojovat si další dovednosti. To ho staví do nevýhodné pozice v jeho nahraditelnosti. 

(Bek, 2019) 

Respondenti neuváděli mnoho možností, kde by mohli své pracovní podmínky ovlivnit. Co 

se týká tempa práce, i přes to, že mnozí z nich uvádí, že je tempo práce často neúnosné, 

označují to jako něco normálního a u zaměstnavatele si nestěžují.  

Příklad možnosti ovlivnění své pracovní pozice uvádí Olga, kterou chtěli přesunout na 

jinou pobočku: 

„Oni chtěli, abych šla na jinou pobočku, ale to já nechtěla, už mám tady Boženku a Mášu a 

já nechci k jiným lidem. Řekla jsem, že jestli mě dají jinam, tak já odejdu, tak mě nechali 

tady.“ (Olga) 

Legislativní ochrana zaměstnanců 

Pod legislativní ochranu spadá prevence vůči vzniku prekarizovaného povolání nebo 

zeslabování jeho negativních důsledků. V následující části zmiňuji nejdůležitější pracovní 

podmínky, které mohou mít na zaměstnance negativní dopad.  

Pracovní doba 

Dle § 79 zákona č. 262/2006 Sb. v zákoníku práce je stanovená týdenní pracovní doba 40 

hodin týdně. Maximální délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. (zákon č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce) 
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Julia, Světlana, Olga a Valeria odpracují 72 hodin týdně. Nataša pracuje 6 dní v týdnu, 13 

hodin denně, což je téměř dvojnásobek povolené týdenní pracovní doby. Ivan uvedl, že 

odpracuje přibližně 50 hodin týdně.  

Respondenti zdůvodňují množství odpracovaných hodin tím, že jedou do České republiky 

za účelem vydělání si co nejvíce peněz. Často pak posílají peníze zpět do rodné země, kde 

mají rodinu. Jsou zvyklí pracovat tolik hodin a nechtějí svůj počet hodin snižovat. I přes to, 

že zaměstnanci tolik hodin odpracují dobrovolně, agentura ani firma by takový počet 

neměli dovolit a dopouštějí se tím protiprávního jednání.  

Přestávky 

Dle § 88 zákona č. 262/2006 Sb. v zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v 

trvání nejméně 30 minut. Při práci, která nemůže být přerušena musí být zaměstnanci 

zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo a tato doba se započítává do pracovní doby. 

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Běžnou praxí při zaměstnávání agenturních pracovníků je, že přestávky nemají buď vůbec 

nebo omezeně. Při dvanáctihodinových směnách mívají pouze jednu půlhodinovou 

přestávku. Opět to ale není něco, na co by si stěžovali, připouští, že práci někdo udělat 

musí a nemají proto čas na přestávku jít.  

„Ne, bylo to tak, že já nešla na přestávku. Jak kdy, když bylo hodně lidí, tak já jsem nešla 

na přestávku, mohla jsem jenom rychle něco sníst. (…) Ale půl hodiny jsem nikdy neměla, 

nebylo potřeba. Já měla jen jednu přestávku za dvanáct hodin, když jsem musela něco 

nachystat a uklízet, tak ta půl hodina nestačila. Nohy mě neboleli, tak proč. Já nikomu nic 

neříkala, mně to nevadilo. Na cigáro nechodím, nemám důvod.“ (Valeria) 

Bezpečnost práce a hygienické podmínky 

Respondenti uvádí, že se nesetkali s nevhodnými podmínkami, co se týká bezpečnosti 

práce, na místě pracoviště byli vždy dostupné ochranné pomůcky k práci. Julia uvedla, že 

vzhledem k hygienickým opatřením mají dezinfekci, dostávají roušky a vedoucí je v této 

oblasti zodpovědný.  

S nevhodnými hygienickými podmínkami se setkala pouze Valeria, která se ozvala, že 

maso, co jí dovezli na pobočku bylo zkažené. Krátce poté pak byla z firmy vyhozena. 
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„(…) ona (vedoucí) když přišla, tak maso bylo prý špatně a furt nadávala a agentuře se to 

nelíbilo. (…) Tak já nebyla kvůli tomu spokojená, protože já, když pracuju, tak já chci, aby 

práce odpovídala tomu, co je. Já, když vidím, že je něco špatně, tak jasně, že se mi to 

nelíbí. Ale jí (vedoucí) se to nelíbilo kvůli tomu, že já jsem jí říkala pravdu, proč je to 

zkažené a proč to dovezli zkažené a jí se to nelíbilo, ta pravda. Ona to chtěla tak, jak to 

chtěla ona.  Moje kolegyně taky říkala, proč to dovezli zkažené, že musí být čerstvé, tak s 

tím jsem měla problém. Možná jim se to nelíbilo, tak řekli, že mě nechtěj. Já jako chemik, 

mám na to školu, tak já to znám.“ (Valeria) 

Diskriminace 

Žádný z respondentů se nesetkal s žádnou podobou diskriminace na pracovišti. Naopak 

všichni uvádí, že mají pocit, že je s nimi zacházeno stejně jako s kmenovými zaměstnanci. 

Zároveň nemají pocit, že by si ostatní kmenoví zaměstnanci mysleli, že mají větší práva 

než zaměstnanci agenturní a v žádném případě se nad nimi nepovyšovali. Olga nicméně 

uvedla, že „ví, kolik berou ostatní zaměstnanci z jiných pracovních agentur ve firmě, a že 

ona má ze všech nejvíce, takže je spokojená.“ Otázkou zůstává, z jakého důvodu má větší 

hodinou než ostatní agenturní zaměstnanci. Jestli je to tím, že je na vyšší pozici či tím, že 

na pracovišti v tomto ohledu diskriminace mezi jednotlivými agenturami vzniká. Tato 

otázka však zůstala nezodpovězená. 

Mzdy 

V rámci procesu prekarizace na trhu práce často dochází k tomu, že mzda není dostatečná 

k zabezpečení odpovídajícím životním podmínkám. Jak už bylo výše zmíněno, cizinci 

z východu jezdí do České republiky za účelem vydělání si co nejvíce peněz, což vyplynulo 

i z první otázky ve výzkumu, proč se respondenti rozhodli přijet pracovat do České 

republiky. Jako hlavní důvod uváděli lepší výplaty, ale i více pracovních příležitosti a lepší 

pracovní podmínky.  

Na otázku, zda peníze, které dostávají odpovídají vykonávané práci a zda to pokryje jejich 

potřebné náklady uvádí spokojenost Nataša, Olga a Valeria. 

„Já nevím, já byla spokojená, agentura z toho taky musí něco mít, tak já to chápu, to 

nebylo na přímo. A když mi dávali výplatu, tak jsem byla spokojená.“ (Valeria) 

Naopak Ivan, Světlana a Julia zas tolik spokojení nejsou.  
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„Já si myslím, že to neodpovídá. To je málo, co já osobně dostávám. Nevím, jestli si z toho 

agentura bere moc peněz nebo ne, to já nemám takové informace, ale jestli se pracuje 

přímo u zaměstnavatele, ne přes agenturu, tak dostanete peníze, které máte dostávat.“ 

(Julia) 

Někteří respondenti si také stěžovali na pozdní placení mezd. Například Julia zdůrazňuje, 

že výplaty mají dostávat vždy 20. v měsíci, ale málo kdy tomu tak je a o výplatu musí 

„bojovat“. Světlana uvedla, že jí nechtěli zaplatit poté, co musela odjet zpět do země 

původu kvůli tomu, že jí vypršelo vízum. Nakonec jí zpětně vše bylo zaplaceno. Všechny 

tyto faktory přispívají k tomu, že se zaměstnání stává prekarizované a zaměstnanci nemají 

finanční rezervy na placení potřebných výdajů. 
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ZÁVĚR 

Flexibilizace na trhu práce má spoustu pozitivních důsledků jak pro firmy, tak pro 

zaměstnance. V některých případech je spojená s negativními dopady, především se jedná 

o větší míry nejistoty a snižování životních standardů, čemuž říkáme prekarizace. 

Jednou z forem flexibilního zaměstnávání je využívání agenturního zaměstnávání, které 

v zemích EU využívá stále větší podíl jak firem, tak zaměstnanců. Tato flexibilní forma 

zaměstnávání přispívá k udržení konkurenceschopnosti uživatelů a je potřeba kultivovat 

prostředí, v němž je agenturní zaměstnávání provozováno.  

Agenturní zaměstnávání je v České republice právně upraveno několika zákony. V českém 

právním řádě je zakotveno v zákoně o zaměstnanosti a zákoníku práce. Vztahují se na něj 

také mezinárodní smlouvy a unijní právo, konkrétně Úmluva Mezinárodní organizace 

práce č. 181, směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání a směrnice 96/71/ES o 

vysílaní́ pracovníků̊ v rámci poskytovaní́ služeb. Vztah mezi jednotlivými subjekty je 

třístranný a zahrnuje agenturu práce, uživatele a zaměstnance. Agentura práce přiděluje 

svého zaměstnance k uživateli na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce. Samotná agentura musí uzavřít se svým zaměstnancem pracovní smlouvy 

či v dohody o provedení činnosti, jiná forma spolupráce v tomto ohledu není právně 

možná. Agentura práce je rovněž povinna vydat dočasně přidělenému zaměstnanci 

písemný pokyn k dočasnému přidělení. Každá agentura práce musí mít licenci udělenou 

MPSV a bez této licence není možné zprostředkování zaměstnání provádět. V neposlední 

řadě je agentura práce povinna zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky agenturních 

zaměstnanců byly srovnatelné s podmínkami zaměstnanců kmenových. 

Přibližně 60 % cizinců z třetích zemí je zaměstnáno přes pracovní agentury. Prekarizace je 

u cizinců významnější, protože vykonávají nejistá a dočasná zaměstnání podstatně častěji 

než Češi a mnohdy neznají svá práva a povinnosti.  

Způsoby, kterými se agentury práce snaží obcházet zákoník práce za účelem většího zisku 

bylo identifikováno několik. Jedním z nich je nevlastnění licence od MPSV a tím pádem 

ale není možné zprostředkovávat zaměstnancům zaměstnání. Agentury využívají 

k zaměstnávání dohodu o provedení práce či smlouvu o dílo, což není v souladu se 

zákonem. Agentury práce tohoto druhu spolupráce využívají z toho důvodu, aby za 

zaměstnance nemuseli hradit sociální a zdravotní pojištění. Dále byli z rozhovorů 
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identifikovány další formy obcházení zákona jako zaměstnávání bez pracovního povolení 

či zaměstnávání bez pracovní smlouvy. Mnou dotazovaní respondenti uváděli, že neznají 

zákonné podmínky, které v České republice platí, a proto se nemohou svých práv domáhat. 

Forma spolupráce jim vyhovuje za účelem vydělání si co nejvíce peněz, ovšem už netuší, 

že je forma spolupráce často nad hranou zákona. 

Co se týká pracovních podmínek zaměstnanců a způsobu, jak tyto podmínky zaměstnanci 

vnímají, je potřeba říci, které oblasti se projevily jako rizikové. Zaměstnanci nejsou 

schopni ovlivňovat vlastní pracovní proces z hlediska výše mezd, tempa práce či 

pracovních podmínek. Kvůli numerické flexibilitě, kdy firmy poddimenzují počet 

pracovníků na směnu, mnoho ze zaměstnanců uvádí, že je pro ně tempo práce neúnosné, a 

navíc se často nedodržují ani zákonně nastavené přestávky. Zaměstnanci odpracují počet 

hodin, který není v souladu s klasickým nastavením pracovní doby. Mnou dotazovaní 

respondenti odpracují přibližně 70 hodin týdně. Zaměstnanci se rovněž setkávali 

s finančními sankcemi, které agentura práce nemá právo provádět. Na druhou stranu oblast 

pracovních podmínek, která se ukázala jako neriziková je jistota zaměstnání, kdy 

zaměstnanci nemají strach, že se ocitnou bez zaměstnání (vzhledem k extrémně nízké 

nezaměstnanosti v ČR) a zároveň pozitivně hodnotí bezpečnost práce na pracovišti. Žádný 

ze zaměstnanců se nesetkal s diskriminací na pracovišti jak od zaměstnavatele, tak od 

kolegů.  

I přes zjištění o nedodržování zákoníku práce a nevhodných pracovních podmínkách pro 

mě bylo překvapivé, že zaměstnanci celkově hodnotí spolupráci s pracovní agenturou 

pozitivně. Tento fakt je pravděpodobně podpořen tím, že se jedná o cizince, kteří neznají 

zákonné podmínky a tím pádem svá práva. Jelikož se jedná o cizince z východních zemí, 

všichni se shodli na tom, že pracovní podmínky v zemi původu jsou mnohem méně 

příznivé, a tím pádem si na pracovní podmínky v České republice neztěžují, ba naopak. 

Někteří však uvedli, že by v budoucnu rádi spolupracovali na základě klasické pracovní 

smlouvy přímo pod zaměstnavatelem s vidinou lepšího finančního ohodnocení.   

Na závěr je potřeba ještě zmínit zobecnitelnost provedeného šetření. Jelikož jsem účelně 

hledala respondenty, u kterých se jejich zaměstnavatelé snaží obcházet zákoník práce a 

nezajišťovat správné pracovní podmínky, není tento výzkum možné zobecnit na všechny 

zaměstnance pracovních agentur.  
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Teze bakalářské práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Chtěla bych svou práci zaměřit na vnímání pracovních podmínek agenturních 

zaměstnanců. Zaměstnávání prostřednictvím pracovních agentur je vnímáno jako 

dočasné zaměstnání za nepříznivých pracovních podmínek – práce za minimální mzdu, 

nejisté a nízko postavené zaměstnání s nemožností kariérního růstu a v nadměrném 

počtu hodin, které nejsou v souladu se zákoníkem práce. 

Zároveň je vidět odlišný přístup agenturních zaměstnanců k práci a odlišná mentalita 

agenturních zaměstnanců, kteří přijeli z jiných zemí do České republiky s cílem 

vydělat si co nejvíce peněz při práci s nízkým platovým ohodnocením a obrovským 

množstvím odpracovaných hodin.  

Výzkumný problém mé bakalářské práce tedy formuji následovně: Zaměstnávání formou 

pracovních agentur a pracovní podmínky agenturních zaměstnanců 

B. Cíle bakalářské práce (jejich přímá souvislost s formulovaným výzkumným 

problémem) 

Jako cíl své bakalářské práce vidím ve vysvětlení problematiky agenturního zaměstnávání 

především z hlediska nelegálního zaměstnávání bez pracovních povolení a 
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pracovních smluv. Dále bych ráda zjistila, jak fungují v České republice pracovní 

agentury a jaké jsou institucionální podmínky agenturního zaměstnávání. 

Prostřednictvím své práce bych chtěla zjistit, jak vnímají své pracovní podmínky 

agenturní zaměstnanci a jak by tyto podmínky chtěli změnit. Ráda bych zhodnotila 

pracovní podmínky z hlediska dodržování zákona. 

C. Výzkumné otázky 

Jak je v ČR nastavené fungování PA a zaměstnávání pracovníků formou pracovních 

agentur?  

Jak agenturní zaměstnanci vnímají podmínky zaměstnávání u pracovních agentur?  

Jaké jsou rozdíly mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci z hlediska výkonu a kvality 

práce? 

D. Teoretická východiska 

Součástí této části může být také konceptuální rámec, analytické modely reprezentující 

hlavní komponenty výzkumného problému a jeho sociálního, ekonomického a 

politického kontextu 

V první teoretické části bych ráda vymezila základní pojmy týkající se tématu bakalářské 

práce, tedy co je to personální agentura a agenturní zaměstnávání, na jakých 

principech funguje a jaké právní procesy se s agenturním zaměstnáváním pojí. Ráda 

bych se na tento problém zaměřila z hlediska prekarizace a dualizace na trhu práce. 

V druhé části bych ráda vymezila cíle a strukturu výzkumu. V poslední empirické 

části práce zanalyzuji výsledky výzkumného šetření. 

E. Výzkumný plán 

Výběr a zdůvodnění metod, zdroje dat 

Zdrojem dat by neměli být pouze odpovědi agenturních zaměstnanců, ráda bych se o 

problematice dozvěděla i od zaměstnavatelů v pracovních agenturách.  

K získání odpovědí na vybrané výzkumné otázky bych chtěla použít metodu kvalitativního 

výzkumu s využitou technikou osobního rozhovoru s agenturními zaměstnanci 
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(agenturními zaměstnavateli) ohledně jejich postojů a vnímání agenturního 

zaměstnání.  
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

This bachelor’s thesis focus on the issue of agency employment - the perception of 

working conditions from the point of view of agency workers and the issue of illegal 

employment through employment agencies, in which agencies are usually perceived 

as temporary jobs with unfair working conditions - working for minimum wages, 

unstable and low value employment with impossibility of career development and 

excessive number of working hours. I would like to touch on the difference between 

employers working directly for the company and agency employers, the projection of 

attitudes and behavior of assigned employers, and the quality of their work. The part 

of this thesis is the research on how agency employees perceive their employment 

and working conditions. 
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Příloha č. 1: Scénář pro kvalitativní rozhovory 

1) Osobní údaje: 

a) Pohlaví:  

b) Věk:  

c) Národnost: 

d) Nejvyšší dosažené vzdělání: 

e) Profese v zemi původu: 

f) Profese v ČR: 

g) Typ pracovního povolení: 

2) Jak dlouho pracujete v ČR a proč jste se rozhodl/a pracovat tady?  

3) Hledání zaměstnání v ČR: 

a) Jel/a jste do ČR přes agenturu nebo jste agenturu hledala až v ČR? Co všechno 

Vám zařídila agentura a co jste si musel/a zařídit sam/a? 

b) Kdo Vám zařizoval pracovní povolení/povolení k pobytu? Popište mi popis získání. 

4) Pracovní podmínky u pracovní agentury 

a) Jak jste spokojen/a s agenturou? Myslíte si, že je to nejisté zaměstnání – bojíte se, 

že o své místo přijdete? 

b) Myslíte, že peníze, které dostáváte odpovídají vykonávané práci? Je to pro Vás 

dostačující na vaše potřebné náklady?  

c) Kolik hodin týdně odpracujete?  

d) Jaké jsou hlavní problémy ze strany agentury, se kterými jste se potýkal/a? 

e) Byla práce odpovídající slíbené práci? V čem ano a v čem ne?  

• jiný typ práce 

• nižší plat 

• bez domluvené́ smlouvy 

• až moc těžká práce  
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f) Strhává agentura peníze bez důvodu, popřípadě s udáním důvodu?  

g) Jsou Vám propláceny přesčasy?  

h) Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi ze strany agentury: komunikace, péče o 

zaměstnance. 

5) Pracovní podmínky u firmy 

a) Jak jste spokojen/a s firmou? 

b) Jaké jsou hlavní problémy ze strany firmy, se kterými jste se potýkal/a? Máte pocit, 

že firma bere v potaz Vaše požadavky, připomínky, nápady? 

c) Co se týká pracovních podmínek, setkal/a jste se s následujícími situacemi? Jak jste 

situace řešil/a? 

• nevhodné podmínky (BOZP a PO, ochranné pomůcky) 

• nutili Vás k jiné práci – vždy děláte to samé? 

• nedodržování přestávek   

d) Zachází s Vámi firma stejně jako s kmenovými zaměstnanci? Jak ano, jak ne?  

e) Máte pocit, že si kmenový zaměstnanci myslí, že mají větší práva než vy? 

f) Jak jste spokojena s následujícími oblastmi ze strany firmy:  

• komunikace 

• péče o zaměstnance 

• nadřízený 

• pracovním prostředí 

• pracovní doba 

6) Pracovní smlouva a jiné dokumenty 

a) Jaký typ pracovní smlouvy máte? Popřípadě jakou formou s agenturou 

spolupracujete?  

b) Pročetl/a jste si pracovní smlouvu? Rozuměl/a jste jí? Byla v mateřském jazyce? 

Uvítali byste to? Snažila se agentura Vám vše vysvětlit? 

c) Jakým způsobem Vám vyplácí mzdu? Na účet nebo na ruku? 
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7) Závěrečné otázky ke shrnutí agenturního zaměstnávání 

a) Jak jste celkově spokojen/á s pracovními podmínkami? Liší se pracovní podmínky 

od země Vašeho původu?  

b) Chtěl/a byste být radši kmenovým zaměstnancem nebo vám vyhovuje pracovat pod 

agenturou? 

c) Máte pocit, že dochází k porušování zákonných podmínek? Víte, jaké jsou 

podmínky dané zákonem, tj. co zaměstnavatel musí dělat? 

d) Napadá Vás něco, čím by se dalo Vaše postavení a postavení dalších cizinců na TP 

zlepšit? 

 

 

 

 

 

 

 

 


