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0 Úvod 
 

Hlavním nástrojem politiky pracovního trhu jsou ve většině ekonomicky vyspělých 

zemí veřejné služby zaměstnanosti. Jde o síť veřejných institucí zajišťujících potřebné služby 

na pracovním trhu, zejména informace, zprostředkování zaměstnání a poradenství pro 

nezaměstnané. Jsou často též odpovědné za výplaty finančních dávek poskytovaných 

v nezaměstnanosti a zajišťování dalších typů programů. V České republice zastávají tuto 

funkci regionální útvary zajišťující výkon služby zaměstnanosti, kterými jsou úřady práce.  

 

Úmluva č. 181 Mezinárodní organizace práce, kterou ratifikovala i Česká republika, 

všeobecně připouští také možnost existence soukromých agentur. Role agentur práce na trhu 

se v jednotlivých státech různí, v České republice, tak jako v řadě jiných zemí, zajišťují 

informace a zprostředkovávají zaměstnání. V České republice tak vedle sebe existují dva 

odlišné typy zprostředkovatelů práce – úřady práce a agentury práce. Uchazeči o zaměstnání 

mají možnost využít při hledání zaměstnání obě tyto instituce. Tito zprostředkovatelé však 

neposkytují totožný rozsah služeb, protože každý z nich vstoupil na trh práce z odlišných 

důvodů, tj. s rozdílným posláním a cíli. Úřady práce se prvotně zaměřují na uchazeče o 

zaměstnání, kdežto soukromé personální agentury orientují své služby především na 

zaměstnavatele.  

 

Pokud se řekne personální agentura nebo agentura práce, pro většinu lidí je to pouze 

instituce, která může pomoci zprostředkovat zaměstnání, případně poradit, jak správně napsat 

životopis. Nabídka služeb těchto společností je však mnohem širší – kromě klasického 

zprostředkování zaměstnání, přes personální poradenství, personální audity, až po úplný 

outsourcing personálních činností. Uchazeči o zaměstnání, kteří s personálními agenturami 

nemají osobní zkušenosti, však často neznají charakter jejich služeb. Nevědí o výhodách či 

nevýhodách registrace u zprostředkovatele a na základě informací z doslechu si vytvoří pouze 

určitá očekávání, která se nemusí slučovat s realitou.  

 

Dostupné literární zdroje se většinou zabývají podrobnou analýzou konkrétní služby, 

postrádala jsem zde však pramen, který by poskytoval informace o aktivitách a službách 

personálních agentur obecně. Agentury práce můžeme považovat za prostředníka mezi 
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firmami, které hledají pracovní sílu, a uchazeči, kteří hledají práci. Nabídka jejich služeb je 

tedy dvousměrná. Cílem této práce je tedy přiblížit a systematicky shrnout činnosti 

zprostředkovatelů působících na trhu práce v České republice ve vztahu jak k uchazečům o 

práci, tak k potenciálním zaměstnavatelům. 

 

Má práce je uvedena obecnými informacemi o fungování personálních agentur na 

českém trhu, jejich historii a jejich specializaci. Dále je rozčleněna do dvou velkých kapitol, 

z nichž první shrnuje a popisuje služby, které agentury nabízejí klientským firmám, a druhá je 

věnována službám pro uchazeče o zaměstnání. U agentur práce jakožto soukromých subjektů 

se mohou projevit rozdílné tendence, co se týče jejich poslání, funkcí a činností. Jsem si tedy 

vědoma toho, že není v mých možnostech postihnout chování všech personálních agentur 

v České republice. Mým záměrem bylo spíše udělat sondu do jejich činnosti a nastínit 

specifika, kterými se vyznačují. 

 

K vypracování této práce jsem využila obsahovou analýzu dostupné literatury, 

internetových zdrojů, zákonných norem a odborných časopisů, ale také své poznatky a 

postřehy z vlastní profesní praxe. 
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1  Personální agentury na českém trhu 
 

1.1 Agentura jako zprostředkovatel práce 
 

Agentura práce1 je pojem, který v ČR zavádí nově Zákon č. 14, o zaměstnanosti. 

Soukromou agenturou práce se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, nezávislá na 

veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více služeb trhu práce: 

• služby pro sblížení nabídek a žádostí o zaměstnání (aniž by se agentura stala 

účastníkem pracovního poměru, který by z nich mohl vzniknout); 

• služby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici třetí 

straně (uživateli); 

• jiné služby, které se nevztahují k hledání zaměstnání, např. poskytování 

informací a poradenství (Jouza, 2005, s. 14).  

V praxi se využívá spíše jiný pojem, a to personální agentury, který lépe vystihuje 

široký záběr činností těchto institucí. Můžeme se setkat i s označením soukromé 

zprostředkovatelské agentury či pracovní agentury.  

 

Personální agentura je komerční obdobou úřadu práce. Úřady práce spadají pod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, zprostředkovávají práci ze zákona a registrace na 

úřadech práce je nutnou podmínkou pro pobírání podpory v nezaměstnanosti. Personální 

agentury však zprostředkovávají zaměstnání nebo brigádu za komerčním účelem, tzn. pro 

konečného zaměstnavatele najdou vhodné kandidáty2 za poplatek. Ve většině případů jde o 

obchodní společnosti typu s.r.o., které se zabývají vyhledáváním pracovních míst pro 

uchazeče, a také informační a poradenskou činností v oblasti pracovních příležitostí. V 

důsledku to znamená, že zprostředkovávají práci formou přidělení zaměstnance k výkonu 

práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Běžný vztah zaměstnanec - zaměstnavatel 

tak přibírá dalšího člena, personální agenturu. 

                                                 
1 Pro agenturu práce je dále v textu použito také označení „personální agentura“, „soukromá zprostředkovatelská 
agentura“ nebo jen „zprostředkovatel“. 
 
2 Kandidátem je míněna fyzická osoba, která projevila zájem o služby poskytované prostřednictvím personálních 
agentur při řešení své osobní situace v oblasti svého stávajícího nebo budoucího pracovního zařazení. 
Uchazečem může být tedy jak člověk zaměstnaný, tak i nezaměstnaný.  
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Povolení ke zprostředkování zaměstnání a evidence agentur práce spadá do 

kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí. Povolení se uděluje maximálně na dobu tří 

let (může se udělit i opakovaně) a to na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby.  Pro 

získání povolení ke zprostředkování zaměstnání je nutno splnit určité požadavky. U fyzické 

osoby je to bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, odborná způsobilost, dosažený věk 

23 let, bydliště na území ČR; u právnické osoby musí tytéž podmínky splňovat odpovědný 

zástupce. K tomu, aby ministerstvo udělilo povolení ke zprostředkování zaměstnání, je nutný 

souhlas příslušného úřadu práce (Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 60). Agentury 

práce mohou zprostředkování provádět bezplatně nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je 

dosahován zisk. Ona úhrada však nemůže být požadována od fyzické osoby, které je 

zaměstnání zprostředkováváno. Nepřípustné jsou rovněž jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné 

odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci (Zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, § 58). 

 

Kontrolu agenturního zaměstnávání v důsledku nového zákona o inspekci práce č. 

251/2005 Sb. provádějí dva kontrolní orgány, a to úřady práce a inspektoráty práce. Úřady 

práce mají oprávnění kontrolovat dodržování předpisů o zaměstnanosti a zákona na ochranu 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Inspektoráty práce mohou kontrolovat 

dodržování pracovněprávních předpisů, mezi nimiž jsou i ustanovení zákoníku práce 

k agenturnímu zaměstnávání (Jouza, 2005, s.171). 

 

 

1.2 Historie personálních agentur v České republice 
 

Po ustanovení zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti dostaly možnost působit v oblasti 

zprostředkování práce i soukromé subjekty. V té době na trh práce v České republice 

vstoupily jednak dobře zavedené zahraniční společnosti, které sem přinášely své know-how, 

ale začaly také vznikat ryze české společnosti. Dne 1. října 2004 pak vstoupil zákonným 

způsobem do právního řádu České republiky nový fenomén – agentury práce (Jouza, 2005, 

s.14). 
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Pokud bychom se zabývali otázkou, zda mohli zprostředkovatelé práce existovat už 

dříve, dle Havlíčka (2005, s. 4) je odpověď na tuto otázku vcelku jednoznačná: „Jak jsem již 

uvedl v úvodu, i dříve existovalo agenturní zaměstnávání. Jak je to možné? Nenazývalo se 

agenturním zaměstnáváním. Začátky byly prosté – jedna společnost neměla v určitém období 

dostatek práce pro vlastní zaměstnance. Zákoník práce hovoří v tomto případě o náhradě 

mzdy. Zaměstnavatel si tedy spočítal, že je pro něj daleko výhodnější své zaměstnance na 

určitou dobu, než bude opět mít dostatek vlastní práce, poskytnou jinému zaměstnavateli, 

který v té samé době měl práce dost, ale pracovníků k její realizaci měl málo.“ 

 

Počet personálních agentur se dnes v České republice dle internetových zdrojů blíží 

k patnácti stům. Přesné údaje o jejich počtu a další informace o agenturách práce je možné 

zjistit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (Krutina, 2005, s. 18). 

 

 

1.3 Asociace poskytovatelů personálních služeb 
 

Významným byl pro agentury práce konec roku 2002. Protože v České republice 

neexistoval žádný prostředník mezi agenturami práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí, 

vznikla nezávislá a dobrovolná zájmová organizace, Asociace poskytovatelů personálních 

služeb (APPS). Občanské sdružení APPS vzniklo vyústěním několikaleté spolupráce mezi 

čtyřmi personálními agenturami působícími na českém i mezinárodním trhu práce. APPS se 

okamžitě stala jediným sdružením podávajícím připomínky a podněty k tvorbě zákonných 

norem týkajících se agentur práce ze strany soukromých subjektů. Komunikací s příslušnými 

institucemi a státními orgány tak naplňuje svůj bezprostřední cíl, tedy vytváření podmínek pro 

úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice. Smyslem sdružení je nejen 

vést své vlastní členy k určitému chování vůči klientům a uchazečům na trhu práce v České 

republice, ale také kontrolovat chování ostatních personálních agentur na trhu práce, jelikož ty 

mohou svou nekorektní činností poškozovat také pověst agentur práce sdružených v asociaci. 

Tato asociace však nepředstavuje uzavřený okruh agentur, členství APPS je otevřeno všem 

poskytovatelům personálních služeb, kteří se ztotožní s jejími cíli a zaváží se řídit zásadami 

Etického kodexu APPS. Postupně se tak stává významným činitelem trhu práce v České 

republice (www.apps.cz). 
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2 Specializace personálních agentur  
 

Personální agentury na českém trhu se různí v mnoha směrech, např. ve velikosti, 

v nabídce svých služeb či v oblasti pracovního trhu, na kterou se zaměřují. V následujících 

odstavcích jsem se pokusila o určitou kategorizaci agentur a stručnou charakteristiku každého 

typu. Jednotlivým službám, které jsou zde zmíněny, se pak podrobněji věnuji v následujících 

kapitolách. 

 

 

2.1 Personální agentury podle velikosti 
 

Menší personální agentury nabízí uchazečům o práci individuálnější přístup, možnost 

přesnější specifikace představ uchazeče o budoucím zaměstnání i o potenciálním 

zaměstnavateli. Většinou se jedná o původem české, poměrně mladé společnosti. Pro 

uchazeče je výhodou, že dostane větší prostor pro svou prezentaci a má možnost napravit i 

případný negativní první dojem. Díky menšímu týmu zde konzultanti3 také více kooperují a 

jejich nabídka směrem k uchazeči tak může být více flexibilní, „šitá na míru“ jeho 

požadavkům a profesnímu zázemí. Další výhodou těchto personálních agentur je, že svoje 

klienty4 dobře znají, mívají s nimi osobnější vztah a jsou tedy mnohem více motivováni najít 

těmto zaměstnavatelům vhodné kandidáty. Nevýhody malých agentur práce tkví v menším 

počtu klientů, čili menším portfoliu nabídek volných pozic. A protože jde většinou o české 

společnosti bez zázemí v zahraničí, nemůžou svým uchazečům posloužit nabídkou pracovních 

možností mimo český trh. 

 

Velká personální agentura nabízí většinou více pracovních nabídek, od více 

zaměstnavatelů a ve větším počtu oborů, a také širší portfolio služeb. Nespornou výhodou je 

také většinou zahraniční zázemí firmy, a často i obecné povědomí o značce (u některých firem 

je však spíše nevýhodou – i pokud je tým tvořen z kvalitních a profesionálních konzultantů, 

                                                 
3 Konzultantem se rozumí zaměstnanec personální agentury, který spolupracuje s klientem na realizaci jím 
požadovaných služeb. 
 
4 Klient (klientská firma, zadavatel, uživatel) je právnická nebo fyzická osoba, která projevila zájem při řešení 
své situace v personální oblasti a uzavřela nebo hodlá uzavřít s poskytovatelem personálních služeb (agenturou 
práce) dohodu či smlouvu o spolupráci. 
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personalisté s nimi nemají zájem pracovat právě kvůli špatné pověsti firmy). Mezi nevýhody 

gigantů patří obvykle mnohem formálnější prostředí, méně času na pohovor s kandidátem, a 

často i neosobní registrace na počítači. Pro klientskou stranu je pak jistě zajímavá široká 

databáze uchazečů, která však může na druhou stranu znamenat nevýhodu v tom smyslu, že 

konzultanti pak mají méně času přemýšlet nad jednotlivými kandidáty i požadavky klientů a 

jejich nabídky nemusí být adekvátní jejich představám (v některých společnostech jsou 

dokonce stanoveny kvóty doporučených uchazečů na den, což samozřejmě zcela odporuje 

kvalitní konzultantské práci, snižuje osobnost uchazeče a klienty připravuje o čas a o peníze 

investované do služby, kterou nedostávají).  

 

 

2.2 Personální agentury podle zprostředkovávaného 

pracovního poměru 
 

Některé agentury se zaměřují na vyhledání, výběr a doporučení zaměstnanců na trvalý 

pracovní poměr. Trvalý pracovní poměr je pracovně-právní vztah založený na sepsání 

pracovní smlouvy mezi uchazečem a společností, která prostřednictvím personální agentury 

hledá zaměstnance. Tento typ zprostředkování patří k nejběžnější a nejrozšířenější službě 

v nabídce agentur práce.  

 

Jiné společnosti se pak specializují na službu „Temporary help“. Jedná se vlastně o 

dočasný „pronájem“ zaměstnance, kdy agentura je oficiálním zaměstnavatelem a klientské 

firmě pracovníka za úplatu pronajímá. Tato služba je nejvíce využívána uchazeči o brigádu, 

zejména z řad studentů. 

 

Další zprostředkovatelé se soustřeďují na propojení poptávky po pracovní síle na 

zahraničních trzích s nabídkou na trhu lokálním. Celý postup zprostředkování práce je o to 

komplikovanější a zdlouhavější. Proces funguje na bázi spolupráce agentur v ČR se sítí 

partnerských agentur v zahraničí. Většinou se jedná o zprostředkování různých manuálních 

prací s nízkými požadavky na kvalifikaci a studentských brigád. Z výše uvedeného vyplývá, 

že tento typ agentur pracuje poněkud jiným způsobem než klasické personální agentury. Spíše 

než zjišťování kompetentnosti uchazeče pro danou pozici se věnuje prověřování jeho 
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minulosti a sociálního zázemí. Z tohoto důvodu se tomuto typu zprostředkovatelů ve své práci 

nebudu dále věnovat. 

 

 

2.3 Personální agentury podle typu nabízených 

služeb 
 

„Dočasné poskytování je podle mého názoru vůbec důvodem, proč byly agentury 

práce legislativně zakotveny.“ (Havlíček, 2005, s. 6). Ačkoli bych si dovolila tvrdit, že 

důvodů pro existenci personálních agentur je více, musím uznat, že outsourcing patří mezi 

služby využívané nejčastěji. Zejména v souvislosti s recruitmentem nových zaměstnanců, kdy 

zadavateli odpadá starost se správou personální administrativy. Služba outsourcingu je 

nejčastěji využívána v případě Temporary help (dočasný „pronájem“ zaměstnanců), avšak 

outsourcovat jde v podstatě jakákoli část (nejen) personálních činností.5 

 

Executive search neboli „head-hunting“ (doslova „lovení hlav“ nebo „lovení mozků“) 

je služba, která se vyskytuje v nabídce většiny personálních agentur na trhu. Jsou zde však 

společnosti, které se specializují pouze na head-hunting. Nepracují s uchazeči o zaměstnání, 

ale přímo oslovují vhodné kandidáty, kteří v daném okamžiku nepřemýšlí o změně 

zaměstnání. Využívají také různých odborných ročenek, publikačních přehledů, a sledují 

kariéru vybraných manažerů v různých firmách. Mají celý trh práce specializovaných profesí 

a manažerských funkcí velmi dobře zmapovaný (Hroník, 1999, s. 104). Tento typ služby je 

díky práci specialistů a zaměření na mnohem menší počet oslovených kandidátů sice velmi 

efektivní, avšak také velmi drahý.  

 

Většina personálních agentur také nabízí jistou formu poradenství směrem ke klientům 

i uchazečům, obvykle v rámci jiné služby. Např. v případě recruitmentu radí klientům, jaké 

zdroje je nejefektivnější použít pro vyhledání daného uchazeče, jak uchazeče motivovat pro 

firmu klienta, jakým způsobem nejlépe prověřit jejich kompetence (přičemž se vždy jedná o 

takový způsob, který má daná agentura v portfoliu svých služeb…). 

 

                                                 
5 Velmi často využívají firmy outsourcingu ke zpracování mezd; touto činností se však nezabývají personální 
agentury v pravém slova smyslu, ale specializované firmy. 
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Některé společnosti se také zabývají různými průzkumy a šetření na trhu práce. Firmy 

pak využívají výsledků těchto průzkumů pro lepší orientaci na trhu práce - zjišťování své 

konkurenceschopnosti, volby strategie přilákání a náboru uchazečů, stanovení mzdových 

tarifů pro své zaměstnance apod. 

 

Také nabídka různých typů vzdělávacích kurzů, tréninků a různých seminářů je 

zahrnuta v portfoliu služeb většiny personálních agentur. Většinou se však jedná spíše o 

dodatkové služby, s tím, že hlavní činností dané společnosti je služba jiná (obvykle 

recruitment). Na českém trhu však můžeme najít mnoho společností, které se na vzdělávání 

specializují. V jejich nabídce najdeme nerůznější kurzy a školení, prodejní a manažerské 

dovednosti, finanční a právní kurzy, kurzy osobního rozvoje, koučování, prezentační 

dovednosti, rozvoj manažerských a sociálních kompetencí atd. Nabídka těchto služeb je 

opravdu široká, protože se však nejedná o personální agentury v pravém slova smyslu, není 

cílem mé práce dále se jí věnovat nějak dopodrobna. 

 

 

2.4 Personální agentury podle oboru působnosti 
 

Většina personálních agentur je schopna pokrýt potřeby klientů z jakéhokoli oboru. Při 

spolupráci s klientem je schopná uspokojit jeho požadavky na zaměstnance všech úrovní, od 

dělnických pozic, přes administrativu až po top manažery. Typickým jevem bývá pouze 

specializace konzultantů, kdy každý z nich je „specialistou“ pro vyhledávání uchazečů pro 

danou oblast. Volba této specializace většinou vychází ze zaměření vzdělání konzultanta, 

z jeho předchozích profesních zkušeností, nebo případně z jeho zájmu a orientace v daném 

oboru. Klient tedy při realizaci své zakázky běžně pracuje s více konzultanty jedné agentury. 

 

Můžeme se však také setkat s personálními agenturami, které jsou čistě orientované 

pouze na jednu profesní oblast a věnují se službám spojeným pouze s touto oblastí. Většinou 

se jedná o úzce specializované profese, jako je IT a finanční sféra, nebo technicky zaměřené 

profese (např. řemeslníci do výroby). Výhodou těchto personálních agentur je pak lepší 

znalost trhu v daném segmentu a schopnost rychle a pružně reagovat na požadavky klienta. 
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3 Profil konzultanta 
 

„Jako v každém povolání, které se pokusilo připravit profil ideálního kandidáta, 

neexistuje nijaký dokonalý model, kterým by se dal změřit každý nový příchozí. Existují však 

určité všeobecné vlastnosti mající vliv na úspěch konzultanta a jeho uspokojení z osobní 

práce.“ (Kubr, 1991, s. 498).  

 

Práce konzultanta personální agentury se odehrává zejména v rovině komunikace, 

proto by profesionální konzultant měl být hlavně zdatným komunikátorem. Podstatné jsou 

také analytické a syntetické schopnosti, z nichž vyplývá předpoklad pro analýzu potřeb 

klienta a návrh jejich řešení. To nelze bez umění naslouchat a schopnosti dívat se na problémy 

jak očima klienta, tak i svým nezávislým pohledem. Důležité je také chápání souvislostí, 

jakýsi holistický pohled (což ovšem neznamená, že není důležitá specializace). Pro 

konzultanta je jistě důležitá i tvořivost, a také ochota učit se, poznávat a být proaktivní mohou 

být další znaky vhodného profilu. Jaký je tedy „ideální konzultant“? Podle výsledků 

dotazníkového výzkumu mezi personálními manažery by měl mít následující charakteristiky: 

 

CHARAKTERISTIKY KONZULTANTŮ PREFERENCE MANAŽERŮ (%) 

vysokoškolák (humanitní směr) 48,6  

starší 30-ti let  60  

s více než 3-letou praxí   91,7  

výborné komunikační schopnosti 80,6  

schopnost pochopit firemní kulturu klienta 88,9  

vstřícnost 72,7  

Tab. č. 1: Preferované vlastnosti konzultantů personálních agentur (Šišková, Recruitment and 

Executive search guide, 2003,  s. 91). 

 

Bohužel, velmi často jsou samotní konzultanti čerství absolventi bez zkušeností 

z praxe a znalosti různých pracovních prostředí. Přesto sami praxi ostatních uchazečů 

posuzují. Konzultanti, i přes dobré organizační a komunikační schopnosti, jsou proto 

personálními manažery vnímáni ve většině případů jako nezralí. Ze zkušeností personalistů 

vyplývá, že hledají konzultanta zajímajícího se o jejich společnost, někoho, kdo bude schopen 
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jejich společnost představit a prezentovat potenciálním kandidátům, profesionála, který jejich 

společnost dokáže „prodat“. „Spolupráce mezi personální agenturou a klientskou firmou je 

velmi závislá na osobnosti konzultanta. Proto se společnosti obrací na osvědčené konzultanty 

a jsou schopni za nimi jít i do jiné agentury.“ (Šišková, Recruitment and Executive search 

guide, 2003,  s. 91).
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4 Nabídka služeb personálních agentur v České 
republice 

 

Nabídky služeb personálních agentur jsem se částečně dotkla už v kapitolách 1 a 2. 
Na následujících stránkách bych se chtěla těmto a dalším službám věnovat více, nastínit jejich 

charakteristiku, využití, výhody a nevýhody. Jak jsem už uvedla dříve, nabídka personálních 

agentur je zaměřená na zaměstnavatele i uchazeče o práci, z čehož vychází také členění této 

kapitoly. 
 

 

4.1 Nabídka služeb pro klientské společnosti 
 

4.1.1 Recruitment  

 

Recruitmentem rozumíme proces výběru vhodných kandidátů dle požadavků klienta 

pomocí cílené inzerce nebo z vlastní databáze. Jedná se o nejrozšířenější a nejčastěji 

využívanou službu. Firma oslovuje agenturu v případě, že: 

• nemá čas čekat na odezvu na inzerát, třídit životopisy a absolvovat velké množství 

pohovorů; 

• nemá zájem zabývat se nejistou odezvou na vlastní inzerci, ale chce soustředit svůj 

čas pouze na potenciálně vhodné kandidáty, které jim „předselektuje“ agentura; 

• dlouhodobě se jí nedaří sehnat vhodného uchazeče vlastními silami; 

• neví, z jakých zdrojů a jakým způsobem vhodné uchazeče hledat; 

• nechce vydávat peníze za inzerci. 

 

Výhody této služby jsou tedy zcela zřejmé, je to úspora času, práce a někdy i financí 

(Milkovich, 1988, s. 372). Dále je to taky garance za uchazeče, kterou agentury poskytují. 

V případě, že se doporučený zaměstnanec rozhodne ukončit pracovní poměr ve zkušební době, 

agentury garantují vyhledání a doporučení uchazeče nového nebo vrácení poměrné částky 

peněz. Většinou se jedná o 60% - 70% z ceny, kterou klient za uchazeče zaplatil, nebo se 

procento mění podle toho, jestli zaměstnanec odejde v 1., 2. nebo 3. měsíci po nástupu. 
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Postup při vyhledávání vhodného kandidáta je následující: 

• analýza pracovního místa; 

o seznámení se s popisem pracovních činností, 

o sestavení výběrových kriterií, určení prioritních požadavků, 

o specifikace profilu uchazeče spolu s klientem, 

• stanovení náborové strategie; 

o vyhledání potenciálních kandidátů v agenturní databázi uchazečů o

 zaměstnání, 

o personální inzerce sestavená dle požadavků klienta (internet, noviny, …), 

• výběr kandidátů; 

o systematická selekce došlých životopisů a telefonický kontakt s kandidátem, 

o výběrové řízení, osobní pohovor, 

o ověření jazykových znalostí u pozic, které to vyžadují, 

o reference, 

o případně použití psychodiagnostických metod, 

o komplexní dokumentace o uchazeči, hodnocení výsledků, 

• představení vyhovujících kandidátů; 

o prezentace výsledků vyhledávání a výběru, konkrétní představení vhodných 

kandidátů na požadovanou pozici,  

o interview s klientem, poradenský servis při výběru nejvhodnějšího kandidáta,  

• ukončení výběrového řízení; 

o uzavření pracovní smlouvy, 

o v případě neúspěchu analýza jeho příčin a opakování výběrového procesu, 

o analýza zdrojů a zpětná vazba s přijatými kandidáty. 

 

Cena za vyhledání a výběr přijatého kandidáta může být buď stanovena předem 

dohodou mezi oběma stranami nebo (a to častěji) závisí na výši mzdy na obsazované pozici. 

Výsledná cena je tedy kalkulována tak, že odpovídá x-násobku hrubé nástupní mzdy 

kandidáta, případně určitému procentu jeho hrubého ročního příjmu. Agentury obecně pracují 

na principu "success fee". To znamená, že klient za službu platí pouze v případě, že uzavře 

pracovní smlouvu s kandidátem doporučeným agenturou. Cena se uvádí bez DPH a obyčejně 

už je v ní zahrnuta i částka za inzerci. V následující tabulce jsou uvedeny obvyklé výše těchto 

násobků. 
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POZICE VÝŠE FINANČÍ ODMĚNY AGENTUŘE 
Řadoví pracovníci (administrativa, 
obchodníci, dělníci apod.)  

1-2 násobek hrubé nástupní mzdy 

Střední management, Finanční pozice  2-3 násobek hrubé nástupní mzdy 
IT specialisté, odborníci (specializované, 
nedostatkové profese) 

3 násobek hrubé nástupní mzdy 

TOP management 30 – 35% hrubého ročního platu 
 Tab. č. 2: Stanovení výše finanční odměny pro agenturu v případě recruitmentu (Šišková, 

Recruitment and Executive search guide, 2003, s. 93). 

 
Obyčejně bývá agenturou stanové určité minimum, které musí klient zaplatit i v případě, že 

by daný násobek hrubé nástupní mzdy kandidáta byl nižší (u nízko ohodnocených pozic). 

 

 

4.1.2 Posouzení psychologické způsobilosti kandidátů 

 

Psychologická diagnostika je v současné době poměrně rozšířeným nástrojem 

využívaným v rámci výběrového řízení. Mnoho firem si dnes k výběru nového zaměstnance 

bere na pomoc také rozbor osobnosti jednotlivých uchazečů. Ten může zahrnovat analýzu 

stylu myšlení, profesní orientaci, profil osobnostních rysů apod. Poodhalí se tak například 

silné a slabé stránky uchazeče, jeho chování na pracovišti i mimo něj a zvládání stresových 

situací. U některých pozic je použití psychodiagnostických metod velmi efektivním nástrojem 

posouzení vhodnosti daného kandidáta, což ale neznamená, že by to měl být jediný zdroj 

informací, na základě kterých se rozhoduje. Ačkoli existuje velké množství diagnostických 

metod, žádná z nich neposkytne zaručený výsledek. Proto je vždy třeba kombinovat je 

s dalšími způsoby prověřování uchazeče. 

 

Dělení testovacích metod se u různých autorů liší. Dle Štikara jsou nejdůležitějšími 

metodami tyto: 

• Rozhovor. 

Jedná se o poměrně náročnou metodu závislou na vztahu zúčastněných osob, 

kvalifikaci toho, kdo rozhovor vede, na způsobu vedení rozhovoru atd. 

• Pozorování. 

Pozoruje se spíše menší počet znaků a obvykle se stanoví předem, co a jak se má 
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pozorovat. 

• Pokusné vyvolávání situací. 

Provádí se pomocí standardizovaných situací, které se musejí podobat situacím 

přirozeným. 

• Posudky od druhých osob. 

Vznikají na základě dojmů i pozorování. Hodnocení se může týkat celé osobnosti 

nebo jen některých jejích rysů. 

• Dotazníky. 

Jsou sestaveny tak, že člověk má sám sebe posoudit v různých svých vlastnostech 

nebo má odpovědět, jak by se choval v různých situacích. 

• Interpretace výrazu. 

Vlastnosti uchazeče se vyvozují z mimiky, gestikulace, hlasu, chůze, písma apod. 

• Psychologické testy. 

Jde o standardizované diagnosticky zaměřené zkoušky určené ke zjištění určitých 

duševních vlastností člověka. Musí být stanoveny normy, prověřena účinnost 

jednotlivých částí testu, připraveny jednotné instrukce a způsob administrace testu. 

Jedná se o testy schopností a jednotlivých psychických funkcí (inteligence, 

numerické schopnosti, paměť, zručnost, psychomotorická koordinace), projektivní 

testy, zájmové testy a zkoušky postojů, temperamentu, zaměření osobnosti (Štikar, 

1996, s. 37, 38, 39). 

 

Stýblo pak uvádí toto rozdělení testování způsobilosti uchazečů: 

• Testy odborné způsobilosti. 

Jsou vhodné pro posuzování schopností, znalostí či dovedností pro výkon určité 

činnosti (např. v profesích obsluhujících strojní zařízení, testování znalostí 

v dopravní obsluze, v přepravě lidí apod.). 

• Testy psychické způsobilosti. 

Týkají se takových pracovních míst, kde jsou psychické předpoklady považovány za 

nezbytné nebo alespoň jejich jistá úroveň za vhodnou (manažerské funkce, 

specialisté apod.). Dělí se na testy neprojekční, kdy má uchazeč na výběr z možných 

odpovědí, a testy projekční, které pracují na principu projekce kandidátových 

představ. 
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• Testy speciální způsobilosti. 

Jedná se o testy skupinové práce (tzv. AC testy) a grafologické posouzení rukopisu 

uchazeče (Stýblo, 1994, s. 49, 79, 80). 

 

Agentury obvykle netestují komplexně osobnost uchazeče, spíše se zaměřují na 

kompetence, které vyžaduje daná pozice nebo které si žádá prověřit klient. Nejčastěji se 

posuzují tyto schopnosti: 

• Odborná způsobilost uchazeče. 

Testování je založeno na simulaci skutečného pracovního procesu a navození 

takových situací, které umožňují prověřit výkon pracovníka, jako kdyby byl již do 

pracovní funkce zařazen. Sleduje se postoj pracovníka k převzetí úkolu, rychlost 

pochopení úkolu, pečlivost a pracovní tempo, počet chyb a chování v obtížné situaci 

(Stýblo, 1994, s. 77). 

• Psychická způsobilost uchazeče. 

Provádí se pomocí neprojekčních testů (kdy má uchazeč na výběr z možných 

odpovědí). Jedná se např. o test inteligence, dotazník osobnosti, výkonnostní testy 

apod. Testy jsou buď psány pod dohledem (je zde jistota, že test vyplňuje určená 

osoba) nebo uchazeč vyplňuje testové otázky na internetu do připraveného formuláře 

(každý testovaný má svůj přístupový kód). Některé otázky se úmyslně opakují 

později v jiné formulaci – jde o tzv. lžiskóre, na základě kterého hodnotitelé snadno 

odhalí člověka, který se snaží svůj obrázek vylepšit. 

• Assessment Centrum. 

Tento komplexní hodnotící systém zahrnuje kromě výše zmíněných metod například 

i individuální a skupinové hry a cvičení, modelové situace, případové studie 

(http://www.kariera.cz/poradna/clanek/co-obnaseji-psychologicke-testy). 

 

Různé pozice samozřejmě vyžadují různé typy testů – jiné vlastnosti požadujeme od 

dělníků než od manažerů. Na jednotlivých úrovních můžeme tedy testovat například tyto 

vlastnosti: 

• dělnické pozice; 

o screening mentálních předpokladů 

o test prostorové představivosti 

o test psychomotorických schopností 
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o jemná motorika, schopnost učit se, schopnost opravovat chyby, unavitelnost 

• střední management; 

o test mentálních předpokladů 

o osobnostní dotazníky – loajalita, schopnost vést lidi  

o manažerský potenciál, emoční inteligence; 

• vrcholový management; 

o kompletní psychologická diagnostika, výkonnostní parametry - IQ, emoční 

inteligence, koncentrace, manažerský potenciál, práce ve stresu, rychlost 

rozhodování, … 

 

Testování psychologické způsobilosti by mělo být vždy prováděno profesionálními 

psychology. Ne snad proto, že samotný proces testování by byl mimořádně obtížný, avšak 

výklad získaných výsledků a jejich interpretace náleží výhradně kvalifikovanému 

specialistovi a vyžaduje důkladné vzdělání. 

 

Některé personální agentury nabízejí testování jako samozřejmou součást posouzení 

uchazeče a je už započítáno do ceny recruitmentu, některé společnosti pak tuto službu 

nabízejí zvlášť a klient si za ni může v případě zájmu připlatit. Cena za tyto služby je velmi 

individuální, v závislosti na tom, na jaké schopnosti je uchazeč testován, jaký typ testu je 

použit, jaký počet osob bude podroben testu apod. Obecně lze říci, že cena se pohybuje 

v rozmezí tisíců až desítek tisíců korun.6 

 

 

4.1.3 Executive search 

 

 Metoda přímého oslovení se používá zejména v případě manažerských nebo úzce 

specializovaných pozic. Nejdříve se vytipují potenciální kandidáti a po schválení klientem se 

napřímo osloví s konkrétní nabídkou. Agentury tedy nepracují s uchazeči o zaměstnání, ale 

sami oslovují vybrané kandidáty. Tato metoda se hovorově nazývá headhunting.  

                                                 
6 Zjistit cenu této služby je v podstatě nemožné, protože agentury tyto údaje nezveřejňují a většinou stanovují 
cenu „na míru“ klienta. 
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Metoda headhuntingu se používá v případě, že: 
• firmě se dlouhodobě nedaří najít vhodného uchazeče pomocí inzerce; 

• firma má vytipované kandidáty, ale chce je oslovit prostřednictvím agentury; 

• firma chce získat špičkové pracovníky, kteří neprocházejí inzeráty s nabídkami 

práce; 

• firma chce získat odborníka od konkurence. 

 

Postup v procesu headhuntingu závisí na tom, jestli už má klient sám vytipovaného 

kandidáta, kterého chce oslovit, nebo jestli očekává výběr vhodných pracovníků od agentury. 

V prvním případě firma sdělí agentuře jméno (případně i kontakt, pokud má) na vybraného 

kandidáta, a dále je na agentuře spojit se s ním, představit mu nabídku a případně 

zprostředkovat další kontakt s firmou zadavatele. Ve druhém případě headhunter nejdříve 

provede analýzu pracovního místa - seznámí se s popisem pracovních činností obsazované 

pozice, stanoví prioritní výběrová kriteria a specifikaci profilu vhodného uchazeče. Poté 

vytipuje společnosti, kde by se takoví kandidáti mohli vyskytovat, a pokusí se je kontaktovat 

(nejčastěji telefonicky). Pokud kandidát na nabídku slyší, je další postup už v podstatě stejný 

jako v případě klasického recruitmentu (kromě referencí - pokud na nich však klient trvá, ze 

zřejmých důvodů se neověřují u aktuálního zaměstnavatele), tedy: 

• výběrové řízení, osobní pohovor; 

• ověření jazykových znalostí u pozic, které to vyžadují; 

• případně další testování; 

• komplexní dokumentace o uchazeči, hodnocení výsledků; 

• doporučení uchazeče klientovi (pokud profil uchazeče odpovídá požadavkům 

pozice); 

• interview u klienta; 

• uzavření pracovní smlouvy; 

• v případě neúspěchu analýza jeho příčin a opakování výběrového procesu; 

• analýza zdrojů a zpětná vazba s přijatými kandidáty. 

 

Vzhledem k tomu, že oslovovaný kandidát se většinou nachází v pracovním procesu, je 

kvůli výpovědní lhůtě nutno počítat s tím, že nebude moci nastoupit ihned. Je tedy dobré, 

pokud identifikujeme budoucí potřebu takového specialisty, kontaktovat zprostředkovatele co 
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nejdříve, protože celý proces bývá časově mnohem náročnější než při klasickém recruitmentu 

(i když toto samozřejmě nemusí být pravidlem). 

 

Executive search metoda je poměrně náročná a skutečných odborníků-headhunterů není 

mnoho. Profesionální headhunter bývá velmi dobře proškolen v komunikačních a 

vyjednávacích technikách, musí se výborně orientovat na trhu práce, velmi dobře znát 

společnost klienta i charakteristiky nabízené pozice. Musí být psychologem, konzultantem a 

obchodníkem v jedné osobě, a samozřejmá je u něj také vysoká míra diskrétnosti. Často musí 

také projevit velkou dávku vynalézavosti a důvtipu ke získání kontaktu na vytipovaného 

kandidáta. Tito konzultanti obvykle bývají specialisté v oboru, pro který vyhledávají 

pracovníky (nezřídka jsou to lidé, kteří v daném oboru dříve pracovali). 

 

Výhody použití metody Executive search tkví hlavně v tom, že klient získá do svého 

týmu talentované manažery a ušetří čas potřebný k pohovorům a výběru vhodných 

pracovníků. Nevýhodou pak je zdlouhavost celého procesu a už dříve zmiňovaná vysoká cena 

za tuto službu. Executive search opravdu není levná záležitost, proto ji firmy využívají jen ve 

výše uvedených specifických případech. Cena se uvádí bez DPH a může být buď stanovena 

předem dohodou mezi oběma stranami, obvykle se však odvíjí od výše hrubé mzdy kandidáta. 

Cena se pak vypočítává jako x-násobek hrubé nástupní mzdy kandidáta (většinou se jedná o 

4-násobek), případně jako určité procento z jeho hrubého ročního příjmu (20 – 50%). Běžně 

také bývá stanovena minimální částka, kterou klient musí zaplatit, pokud by daný násobek 

hrubé nástupní mzdy kandidáta byl nižší než toto minimum. Provize agentuře bývá obvykle 

splatná ve třech krocích: 

• 1/3 částky po předání seznamu vytipovaných pracovníků klientovi; 

• 1/3 částky po představení vybraných uchazečů klientovi; 

•  1/3 částky po nástupu vybraného kandidáta. 

Personální agentury také nabízejí za vybrané uchazeče určitou garanci, obvykle po dobu 

trvání šesti měsíců od podepsání pracovní smlouvy. Pokud zaměstnanec v rámci této lhůty 

odejde, garantuje agentura celý proces zdarma zopakovat nebo vrátit klientovi poměrnou 

částku z provize. 

 

Odvětví Headhuntingu v současnosti v ČR prochází jistou krizí. Celosvětové údaje 

publikované koncem roku 2002 dokumentují propad tohoto odvětví v celosvětovém měřítku 
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na úroveň roku 1966, tedy na úroveň, kdy tento druh služeb v podstatě vznikal. O krizi svědčí 

i skutečnost, že dva největší světoví hráči uzavřeli v Praze své kanceláře již v roce 2001. 

Jedním z nejdůležitějších příčin je nemožnost dosáhnout honorářů, za které tyto firmy pracují 

např. v USA nebo v zemích EU, neboť mzdy v České republice zdaleka nedosahují tamní 

úrovně. Další skutečností je omezenost trhu práce. Celkových deset miliónů obyvatel České 

republiky představuje poměrně malý trh a navíc kandidáti na manažerské pozice jsou 

mnohem více prostorově rozptýleni. Když k tomu připočteme u nás ještě stále přetrvávající 

neochotu stěhovat se za prací i neochotu riskovat, stává se hledání kvalitních managerů a 

specialistů skutečným problémem (http://kariera.ihned.cz/3-12839400-headhunting-

q00000_d-84). 

 

 

4.1.4  Outsourcing personální práce 

 

Specializace, kterou si stále více žádá moderní management, přináší stále větší 

požadavky na úzce profilované podnikání. Tento trend se projevuje také v personalistice. 

Personální poradenství funguje úspěšně již řadu desetiletí, snad i století. Dlouho ale nikoho 

nenapadlo spojit s personálním poradenstvím také otázky spojené s výběrem, náborem, 

propouštěním zaměstnanců, vedení personální agendy atd. V současné době stát stále více 

zatěžuje podnikatele zaměstnaneckou administrativou, a také nároky zaměstnavatelů na 

informace, které shromažďují o zaměstnancích nebo potenciálních zaměstnancích, nabírají na 

objemu. Všechny úkony spojené s personálními otázkami vyžadují vynakládání 

nezanedbatelných finančních prostředků. Tím, že není specializován, pak není schopen 

zaměstnavatel zajistit si podobné služby na dostatečné úrovni za dobrou cenu (Havlíček, 

2005, s. 5). 

 

Podniky jsou zpravidla nuceny vyčleňovat stále více činností, aby dosáhly 

konkurenceschopnosti a snížení nákladů. Ve světě outsourcing využívá cca 40% organizací, 

v České republice tento počet nedosahuje ani 10%. Firmy by si však měly dát pozor na tzv. 

„falešný outsourcing“ – ušetří se např. ostře sledované mzdové náklady, daleko více se ale 

zaplatí na subdodávkách (Stýblo, 2005, s. 10, 15).  
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Při rozhodování o outsourcingu hrají roli především tato kritéria: 

• nedostatek pracovníků pro danou činnost; 

• daná činnost není součástí klíčových kompetencí firmy; 

• trvale nevyužití zaměstnanci této činnosti; 

• nákladná výroba okrajového vstupu; 

• trvale nevyužitá výrobní linka; 

• nespolehliví či drazí dodavatelé. 

 

Personální útvar podniku či firmy obvykle řeší celou řadu problémů, které souvisejí s 

bezprostředním dopadem na firmu. Dlouhodobé problémy jsou často odsouvány. 

Management firem se věnuje pouze z 10 % tomu, co firmu "živí", a z 90 % operativnímu 

řízení (http://www.personalista.com/index.php?id=271). Pokud se však podaří operativní 

problémy převést na externí subjekt, s největší pravděpodobností se situace obrátí. Hlavními 

výhodami outsourcingu jsou tedy: 

• možnost soustředit se na „core business“ aktivity (klíčové kompetence firmy); 

• udržení nízkého head-countu (počtu kmenových zaměstnanců); 

• kvalita - proces zajistí profesionální tým se zázemím a zkušenostmi; 

• pohodlí - žádný stres s detaily, práci udělá někdo jiný a komplexně. 

 

Outsourcing personální práce bych rozdělila do 3 hlavních skupin služeb:7 

• oustourcing vyhledávání a výběru uchazečů; 

o o čemž pojednávám samostatně v kapitolách č. 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3 

• „pronájem“ pracovní síly; 

o agenturní zaměstnávání – pronájem zaměstnanců agenturou klientovi  

o dočasné přidělování zaměstnanců (Temporary help)  

• outsourcing dalších (případně všech) personálních činností. 

                                                 
7 Dle Jouzy (2005, s. 63) je outsourcingem myšleno (kromě pronajímání pracovní síly či agenturního 

zaměstnávání) i dočasné přidělování zaměstnanců. 

Stýblo (2005, s. 15) s tímto však zásadně nesouhlasí: „Jednoznačně zopakujme: outsourcing je převedení části 

opakovaných pravidelných činností mimo firmu, (či do specializovaných útvarů uvnitř firmy) a soustředění se na 

vlastní podnikatelské aktivity. Zasahuje-li vyčleňovaná činnost do hlavní aktivity (core business) a najímají-li se 

lidé pro ni dočasně, nejedná se o outsourcing, nýbrž o tzv. Temporary help (dočasnou, přechodnou, provizorní 

výpomoc)“. 
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4.1.5 Agenturní zaměstnávání  

 

Agenturní zaměstnávání má v ekonomicky vyspělých státech již poměrně pevné 

postavení a své místo. V České republice je počet agenturně zaměstnávaných pracovníků stále 

poměrně nízký ve srovnání se starými členy EU, přesto ale roste. V letech 2004 a 2005 došlo 

k nárůstu využívání tohoto typu zaměstnávání až o 150% (Agenturní zaměstnávání, HR 

Forum, 2006, s. 6). 

 

Agenturní zaměstnávání se využívá tehdy, když klient nechce zaměstnat uchazeče 

přímo, ale „pronajme“ si ho od agentury. Uchazeč je tedy zaměstnán (má uzavřenou pracovní 

smlouvu) u personální agentury, ale vykonává činnost pro klienta. Princip této služby je stejný 

jako u zprostředkování hlavního pracovního poměru (vztah uchazeč o práci – agentura – 

klientská firma), avšak s tím rozdílem, že veškerou personální administrativu spojenou 

s pracovním poměrem (pracovní smlouvu, odvod daní, sociálního a zdravotního pojištění, 

zpracování mzdy, pojištění pracovníků atd.) obstarává agentura. Právní subjekty jsou 

v případě agenturního zaměstnávání tedy tři, a to zaměstnanec, zaměstnavatel (kterým je 

agentura), a uživatel (firma klienta). Zaměstnanec má tedy práva a povinnosti vůči 

zaměstnavateli jako v běžném pracovněprávním vztahu. V agenturním zaměstnávání musí být 

podmínky přiděleného zaměstnance rovnocenné s podmínkami srovnatelných kmenových 

zaměstnanců klienta. To se týká nejen finančního ohodnocení, ale i dalších benefitů, jako je 

nárok na dovolenou, stravenky apod. 

 

Zákon připouští, aby pracovní poměr vznikl pouze na základě písemného ujednání 

dvou druhů kontraktu. Jedná se o pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti8. Tyto 

právní vztahy zavazují zaměstnance konat práci podle pokynů uživatele. Jde tedy o právní 

úkon také ve prospěch třetí osoby, protože užitek má také uživatel. Tyto skutečnosti však 

musí vyplývat z kontraktu a zaměstnanec s nimi musí být seznámen před nástupem do 

pracovněprávního vztahu (Havlíček, 2005, s. 6). Firma, které agentura přidělila zaměstnance, 

nemá právo činit právní úkony jménem agentury, a to například rozvázat pracovní poměr, 

měnit pracovní smlouvu nebo snižovat či zvyšovat mzdu. 

                                                 
8 Dohoda o pracovní činnosti se využívá v případě Temporary help.  
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Výhody využití služby agenturního zaměstnání jsou tyto: 

• flexibilní stav personálu dle potřeb klienta; 

• zastřešení mzdové a personální agendy pracovníka agenturou; 

• soustředění se na hlaví aktivity činnosti firmy; 

• odpadá nákladné vyhledávání vhodných zaměstnanců; 

• operativní řešení nedostatku pracovní síly (při výkyvech výroby, v době 

 dovolených, v případě nového projektu apod.);  

• řešení pracovních úrazů a škod agenturou. 

Nevýhodami agenturního zaměstnávání je pak, kromě nemalé provize agentuře, také většinou 

nedostatek motivace dočasně umístěných pracovníků, kdy zaměstnanec necítí potřebu sžití se 

s hodnotami firmy a převzetí jejích hodnot. 

 

Cena za „pronájem“ zaměstnance má tři složky: 

• náklady na mzdu zaměstnance; 

• náklady na daně, sociální a zdravotní pojištění zaměstnance; 

• provizi agentuře, která činí většinou 30% z výše hrubých mzdových nákladů. 

 

 

4.1.6 Temporary help 

 

Podstata služby Teporary help je stejná jako u tzv. agenturního zaměstnávání; u 

agenturního zaměstnávání se však jedná o pronájem na dobu neurčitou, u Temporary help pak 

na dobu omezeně dlouhou. „… týká se např. prací řízených projektovým způsobem, 

dokončovacích prací, vysoce kvalifikovaných činností, kde by specialista určité profese 

nemohl být po celý den efektivně využit ani zaplacen apod.“ (Stýblo, 1994, s. 39). 

 

Personální agentura přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na 

základě písemného pokynu, který není součástí pracovní smlouvy mezi personální agenturou 

a zaměstnancem. Náležitosti a obsah tohoto kontraktu stanoví paragraf 38a odst. 2 Zákoníku 

práce. Agentura může dočasně přidělovat zaměstnance uživateli i podle dohody o pracovní 

činnosti. Pro její sjednávání platí Zákoník práce.9 Dohody o pracovní činnosti jsou výhodné 

                                                 
9 Personální agentura může se zaměstnancem uzavírat i dohodu o provedení práce. Nemůže však na základě této 
dohody dočasně přidělovat zaměstnance k výkonu práce uživateli. 
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zejména v případech, kdy rozsah pracovní činnosti nebo možnosti zaměstnance nedovolují 

zaměstnání na plný pracovní úvazek či pracovní zájem na splnění pracovních úkolů je jen 

příležitostný a časový (např. malý rozsah výrobní a obchodní činnosti zaměstnavatele). Tyto 

dohody musejí být sjednávány písemně a odměna dočasně přiděleného zaměstnance 

rovnocenná odměně, kterou dostávají zaměstnanci vykonávající stejnou práci u uživatele 

(Jouza, 2005, s. 64, 65). 

 

Agentury zajišťující Temporary help jsou nejvíce využívány studenty k zajištění brigád 

a různých krátkodobých prací. Nejvíce jsou koncentrovány jsou v Praze, kde vykazují i 

nejlepší platy (cca 70Kč/h). Provize agentur v zahraničí dosahuje zhruba dvojnásobku 

brigádníkova platu, což můžeme aplikovat i na Česko 

(http://www.upol.info/portal/content/view/1121/88889005/lang,cs_CZ/). 

 

 

4.1.7 Outsourcing ostatních personálních činností  

 

Kromě spolupráce s personální agenturou na vyhledávání a výběru zaměstnanců a 

agenturního zaměstnávání se začal v poslední době úspěšně rozvíjet též outsourcing ostatních 

činností souvisejících s prací personalistů. Znamená to, že činnosti související s 

personalistikou zajišťuje specializovaná firma, která dokáže efektivněji pracovat s jí svěřeným 

úkolem. K činnostem nejčastěji převáděným na externí firmu v oblasti personální práce patří 

zpracování mezd, administrace personální agendy a vzdělávání zaměstnanců. Jde tedy o 

činnosti, které nepatří do tzv. „core businessu“ (hlavních aktivit) firmy, ale jsou nezbytné pro 

její vlastní chod.  

 

K outsourcingu se firma většinou rozhodne tehdy, když: 

• si nemůže dovolit zaplatit kvalitní personální odborníky - outsourcingem je nakoupí 

jako službu; 

• se nechce starat o vývoj a rozvoj podpůrných činností; 

• nechce zvyšovat náklady na interní řízení lidských zdrojů 

(http://www.personalista.com/index.php?id=271). 
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Pokud se tedy firma k outsourcingu z nějakého z výše uvedených důvodů rozhodne, měl 

by následující postup probíhat v těchto krocích: 

• (rozhodnutí o outsourcingu); 

• detailní analýza – mapování procesů, které mají být outsourcovány, určení hlavních 

výdajových položek, tvorba nákladového modelu; 

• výběr dodavatele – na základě jeho zkušeností s outsourcingem, ceny a garancí; 

• smluvní jednání – sjednání pravidel spolupráce, stanovení termínů, způsobu 

komunikace, ceny atd; 

• realizace outsourcingu. 

 

Důležitým základem pro projekt outsourcingu je jeho organizace. Osvědčuje se 

pracovat v symetrickém přípravném týmu, v němž jeho členové mají vždy odpovídající 

protějšky z druhé strany se stejnou odpovědností a rolí. Kritickým bodem procesu je nastavení 

vzájemných pravidel spolupráce, tzv. Service Level Agreement. V této fázi jsou navržena 

pravidla, jak bude probíhat operativní spolupráce, například poskytování podkladů, lhůty, 

součinnost, atd. Jsou definovány mechanismy, které umožňují oběma stranám neplánovaně 

vyvolat akci na straně druhé - outsourcer například má takto možnost přenést závažné 

informace klientovi a vyžádat si rozhodnutí v problémových situacích. Naopak klient má 

možnost vyžádat si změnu poskytovaných služeb. Klient sám určuje, jakou úroveň 

poskytovaných služeb požaduje a platí v daném období 

(http://www.personalista.com/index.php?id=506). 

 

Významným prvkem období přípravy na outsourcing je smlouva. Podstatou většiny 

typů outsourcingu je převzetí operativních administrativních činností poskytovatelem 

outsourcingu, za podmínky, že umožní strategické fungování personálního manažera. Proto je 

outsourcingová smlouva dokumentem, který má umožnit reagování poskytovatele 

outsourcingu na strategická rozhodnutí klienta. Kritickými činnostmi, které musí mít klient i 

nadále pod kontrolou jsou: 

• řízení kvality; 

• řízení změn a inovace služeb; 

• řízení výjimečných situací. 
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Tyto činnosti vyžadují zpravidla zvláštní smluvní úpravy a promyšlení scénářů a jejich 

dopadů do služeb. Outsourcingová smlouva není, jak tomu často bývá, pouze dokumentem, 

na jehož základě probíhá fakturace a řeší se spory na úrovni zástupců smluvních stran. Je 

řídícím dokumentem. Ten, kdo řídí outsourcing, je klient, nikoliv outsourcer! 

 

Poměrně novou a zatím málo rozšířenou službou v rámci oustourcingu je pak tzv. 

Personalista do domu. Jedná se o zvláštní formu spolupráce. Jde v podstatě o zapůjčení týmu 

personalistů, kteří se po sjednanou dobu věnují danému klientovi, a to i přímo v jeho 

prostorách. Tím mají možnost dokonale poznat prostředí, potřeby i možnosti firmy a můžou ji 

v jednání s uchazeči kvalitně zastupovat. Důležitou výhodou je také zvýšená cílená inzerce a 

v neposlední řadě také využití agenturní databáze uchazečů o zaměstnání 

(http://www.personalista.com/index.php?id=949). 

 

Odhadnout cenu u outsourcovaných služeb lze jen velmi stěží - záleží na tom, o jakou 

službu konkrétně se jedná, na jak dlouhou dobu, na počtu zainteresovaných konzultantů, na 

počtu zaměstnanců klientské firmy a mnoha dalších faktorech. 

 

 

4.1.8 Outplacement  

 

Outplacement chápeme jako pojem pro podporu a pomoc zaměstnancům, kteří dostávají 

výpovědi z důvodů nadbytečnosti. Mnohé společnosti interpretují tento proces jako umístění 

zaměstnanců mimo společnost (-out-), případně jako proces, kdy zaměstnavatel aktivně napomáhá 

zaměstnancům najít novou práci (Stýblo, 2005, s. 54, 55). Zde bych si dovolila se Stýblem 

nesouhlasit – podstatou outplacementu je zvýšit šance propouštěného zaměstnance na uplatnění na 

trhu práce. Následné případné zprostředkování nového zaměstnání by, dle mého názoru, nemělo 

být podstatou outplacementu.  

 

Kvalifikovaným outplacement v sobě zahrnuje: 

• formu náboru a výběru zaměstnanců; 

• způsob školení a tréninku; 

• cestu osobního rozvoje; 
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• způsob zapojování se do pracovního procesu; 

• plánovité předávání funkcí v řídící hierarchii; 

• formu kariérového rozvoje zaměstnanců (Stýblo, 2005, s. 54). 

  

Klíčovým úkolem personální agentury v procesu outplacementu je pomoci propouštěným 

zaměstnancům zorientovat se na trhu práce, a to formou: 

• cíleného personální poradenství – pomoc při  sepsání životopisu, trénink pohovoru; 

• podpory v aktivním hledání dalšího pracovního uplatnění - informace o trhu práce a 

doporučení cest k získání nového pracovního místa (inzertní media, personální 

agentury, úřady práce, přímé oslovení potenciálních zaměstnavatelů); 

• odborného psychologické poradenství – pohovory s odborníkem, psychotesty, 

psychodiagnostika, identifikace silných a slabých stránek klienta a konzultace jeho 

dalšího profesního zaměření. 

 

Cílem outplacementu je tedy zvýšit šance propouštěného zaměstnance na uplatnění na trhu 

práce. Výstupem kvalitně provedeného outplacementu je možnost řešení oboustranně nepříjemné 

situace ke spokojenosti jak na straně klienta (zbaví se nadbytečných zaměstnanců bez poškození 

své pověsti), tak na straně propouštěných zaměstnanců (zdarma získají mnoho cenných rad a 

informací). Zavedení outplacementu tak přispívá k udržení kvalitních zaměstnanců a také 

k upevnění pověsti firmy na trhu práce. 

 

Finanční náklady na outplacement (odstupné, úhrada nákladů na rekvalifikační programy, 

odborné konzultace s odborníky apod.) jsou považovány za jednu z nejpodstatnějších nevýhod. 

Tyto položky se pohybují v rozmezí cca 4000 – 100 000 Kč na jednoho propuštěného pracovníka 

(Stýblo, 2005, s. 55). 

 

 

4.1.9 Assessment Centrum 

 

Assessment Centrum (hodnotící centrum, diagnosticko-hodnotící středisko) je soubor 

metod aplikovaných na skupinu jedinců za účelem obsazení pracovní pozice. Jeho hlavním 

rysem je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta podle různých kritérií během 
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delšího časového úseku (Kyrianová, 2003, s. 8, 9). Hodnotí se různé kvality uchazečů, dle 

požadavků konkrétní pozice. Sledují se jejich individuální vlastnosti a výkonové předpoklady, 

zaměření na týmovou spolupráci, komunikační a sociální schopnosti, a v neposlední řadě také 

motivace uchazečů pro získání pracovní pozice. „Mezi používané techniky patří 

psychodiagnostické metody, interview, cvičná řešení zadaných úkolů, hraní rolí, skupinová a 

individuální, ústní nebo písemná cvičení.“ (Štikar, 1996, s. 160).  

 

Spousta uchazečů o práci je dobře obeznámena se způsobem sestavení poutavého CV 

a průvodního dopisu, a také schopnosti zapůsobit při přijímacím pohovoru se lze naučit. 

Nejvíce informací o vytipovaném kandidátovi na obsazovanou pozici nám tedy poskytne 

právě jeho aktivní účast na řešení typizovaných problémů a simulace pracovních situací. 

Assessment Centrum tak poskytuje jedinečnou možnost pozorovat schopnost práce v týmu, 

komunikaci, schopnost kooperace, tvořivost, rozumové předpoklady, schopnost prezentovat 

výsledek práce, schopnost prosadit se a jiné. Assessment Centrum se využívá zejména pro: 

• výběr uchazečů pro vysoké manažerské pozice; 

• výběr uchazečů pro úzce specializované pozice; 

• výběr z velkého množství kvalitativně podobných uchazečů.  

 

Obvyklá doba trvání Assessment Centra je 8-9 hodin, ve zvláštních případech však 

může být i 3-4 denní. Optimální velikost skupiny je sedm uchazečů. Skupina by neměla 

přesáhnout čtrnáct členů, protože pak dochází k nižší interakci mezi uchazeči a zároveň 

pozorovatelé už nejsou schopni přesně registrovat dění při skupinové práci. Optimální počet 

pozorovatelů je čtyři – dva externisté, ideálně zkušení psychologové z poradenské firmy, a 

dva pracovníci firmy, nejlépe personální manažer a manažer, který bude vybranému člověku 

nadřízeným (Hroník, 1999, s. 184, 185). Informace získané pomocí této metody poskytují 

větší jistotu při rozhodování o přijetí uchazeče a snižují riziko chybného výběru. 

 

Hlavní výhody Assessment Centra jsou následující: 

• délka trvání akce - delší čas umožní kandidáty lépe poznat; 

• účastní se jej větší počet hodnotitelů, včetně zástupců zákazníka, což snižuje 

subjektivitu výsledného hodnocení; 

• Assessment Centrum je složeno z různých psychodiagnostických metod a technik, 
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jejichž výsledky se mohou navzájem potvrdit nebo vyvrátit – zvyšuje se tedy 

spolehlivost výsledků; 

• kvality uchazečů lze lépe porovnat, protože jsou přítomni všichni současně; 

• úspora času – na základě Assessment Centre lze  ještě týž den vytipovat vhodné 

kandidáty; 

• ekonomické důvody – díky vyšší pravděpodobnosti výběru vhodného uchazeče se 

eliminují případné náklady na další výběrová řízení, a také v porovnání s jinými 

výběrovými metodami (např. headhuntingem) je využití Assessment Centra levnější. 

Možnými nevýhodami použití této metody může být organizační náročnost – není jednoduché 

zorganizovat všechny účastníky, hodnotitele a zástupce managementu společnosti na jeden 

termín. Vzhledem k tomu, že se jedná o hromadnou akci, není možné udržet stejnou úroveň 

diskrétnosti jako při individuálním pohovoru, což pro některé uchazeče, zejména z řad 

vysokého managementu, může být nepříjemnou překážkou. Milkovich (1988, s. 508) také 

uvádí, že … „kvalitně zpracované Assessment Centrum je validním prediktorem spíše 

budoucího kariérového postupu kandidáta než jeho pracovního výkonu.“ 

 

 

4.1.10 Development Centrum 

 

Development Centrum, rozvojové centrum, resp. komponovaný rozvojový program 

má pomoci účastníkům, aby si uvědomili schopnosti, které jejich práce vyžaduje a aby si 

vytvořili své vlastní plány osobního rozvoje směřující ke zlepšení jejich výkonu na 

současném pracovním místě a k pokroku v jejich kariéře. Development Centrum je zaměřeno 

dopředu, na schopnosti zaměstnanců potřebné v budoucnosti. Výsledky Development Centra 

slouží jedincům jako základna pro samostatně řízené vzdělávání (Armstrong, 2002, s. 531). 

Obsahuje individuální zpětnou vazbu pro účastníky a dává příležitost k rozvoji zaměstnanců 

jako personální rezervy. Využívá: 

• modelové situace mapující různé pracovní náplně; 

• modelové situace, které jsou zaměřené na další rozvoj; 

• skupinové situace k podpoře týmovosti; 

• psychologicko-diagnostické testy. 
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Development Centrum se používá pro: 

• zhodnocení pokroku zaměstnanců v daných dovednostech;  

• plánování jejich dalšího vzdělávání; 

• rozhodování o profesním postupu daného pracovníka či o tom, zda má pracovník 

vůbec na dané pozici setrvat; 

• zjištění aktuálního stavu některých důležitých osobnostních charakteristik u většího 

počtu pracovníků stejné profese - cílem je identifikace silných a slabých stránek 

pracovníků (http://www.centrumdohody.com/ac-dc/). 

 

Rozdíl mezi Assessment Centrem a Development Centrem spočívá v tom, že zatímco 

Assessment Centrum je primárně zaměřeno na výběr účastníků vzhledem k nárokům určité 

pozice nebo programu, výstupem Development Centra jsou doporučení zacílená na další 

rozvoj schopností a dovedností účastníků. Z hlediska samotného programu je pak v 

Development Centru věnován větší prostor průběžné zpětné vazbě a sběru názorů a postřehů 

účastníků k jednotlivým tématům. Velkou výhodou při finalizaci a interpretaci závěrů u obou 

těchto metod je možnost porovnat nejen pohled interních hodnotitelů znalých vnitřních 

pravidel, procesů, atmosféry i pracovní historie samotného účastníka, ale i pohled nezávislých 

externích poradců a specialistů. Ti také formulují závěrečná doporučení dalšího rozvoje, která 

jsou určena jednak samotnému účastníkovi, jednak jeho nadřízenému a personalistovi. 

 

Cena Assessment Centra a Development Centra se odvíjí od počtu zúčastněných, 

pozice, na kterou je nový zaměstnanec vybírán či hodnocen, počtu pozorovatelů, případného 

pronájmu prostor a občerstvení, časové a organizační náročnosti. V řádech můžeme mluvit o 

desítkách tisíc korun. Např. Hroník (1999, s. 186) spočítal náklady na Assessment Centrum 

při výběru jednoho pracovníka na 41 640 Kč, z čehož 35 100 Kč připadá na provizi 

poradenské firmě. 

 

 

4.1.11 Audity pracovních týmů 

 

Personální audit umožňuje objektivně zhodnotit schopnosti některých či všech členů 

týmu firmy a posoudit manažerský potenciál vrcholových i středních manažerů. Pomůže při 
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zhodnocení stávajícího stavu personální práce a politiky ve firmě. V rámci personálního 

auditu se posuzují kvalifikace, odborné a řídící schopnosti, profesionální zkušenosti a 

osobnostní vlastnosti členů týmu.  

 

Provedení auditu je vhodné zejména při: 

• spojení firem; 

• převzetí řízení jinou firmou; 

• změně vlastnictví;  

• posuzování potenciálu lidských zdrojů; 

• potřebě zlepšení výkonu firmy;  

• zavádění nových cílů a strategií;  

• plánovaném zeštíhlování managementu 

(http://www.ace-consulting.cz/profesni-manazersky-audit/profesni-manazersky-

audit.asp). 

 

Díky novým technologiím a postupům se požadavky na kvality zaměstnanců na 

jednotlivých pozicích ve firmě mohou časem měnit. Zda se schopnosti a znalosti zaměstnanců 

vyvíjejí adekvátně těmto požadavkům, nám může pomoci odhalit právě personální audit. 

„Hlavním cílem auditu je poskytnout informace a vysvětlení k řízení lidských zdrojů a 

praktikám odborného rozvoje. K dosazení tohoto cíle je nutné informace hledat jak vertikálně 

prostřednictvím personálního útvaru, tak horizontálně prostřednictvím jiných útvarů. Jinými 

slovy, audit se provádí v celé společnosti“ (Kubr, 1991, s. 298). Výstupem personálního 

auditu tedy může být: 

• analýza rozvojových potřeb firmy a jejích zaměstnanců; 

• vypracování psychologických profilů klíčových zaměstnanců a zhodnocení 

jejich vhodnosti na pozici, kterou zastávají nebo chtějí zastávat; 

• vypracování popisů jednotlivých pracovních míst a požadavků na pracovníka 

• vyhodnocení sociálních vztahů zaměstnanců a vazeb ve firmě;  

• vyhodnocení efektivity vnitrofiremní komunikace;  

• zhodnocení efektivity týmové spolupráce;  

• vyhodnocení úrovně firemní kultury a identifikace zaměstnanců s firmou;  

• zhodnocení funkčnosti firemní struktury a řízení;  
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• zhodnocení systému odměňování a motivování zaměstnanců;  

• zhodnocení efektivity postupu při výběru a zaškolování nových zaměstnanců. 

 

„Výsledky auditu lidských zdrojů by měly, v případě nutnosti, poukázat na nutnost 

vymezení, propracování nebo přestylizování organizační strategie.“ (Kubr, 1991, s. 298). V 

souvislosti s firemní strategií a cíli dokáže audit navrhnout optimalizaci lidských zdrojů firmy. 

Na základě výsledků auditu se realizují další konkrétní kroky profesionálního uplatnění, 

definují se potřeby pro výběr nových pracovníků, plánuje se cílené vzdělávání, výcvik atd. 

Audit je velmi efektivním nástrojem zejména v situaci, kdy firma mění či nově vytváří svou 

strategii a provádí restrukturalizaci. Zpráva z auditu je pomocníkem pro další rozhodování.  

 

Cena za tuto službu se velmi různí a odvíjí se zejména od počtu zaměstnanců ve firmě, 

pro kterou má být audit zpracován. Velmi hrubě se dá říct, že můžeme počítat s částkou 1000 

Kč/os., tzn. společnost o 100 zaměstnancích by za personální audit zaplatila asi 100 000 Kč. 

 

 

4.1.12 Mzdové poradenství, průzkumy trhu práce  

 

Rozhodování o tom, kolik zaplatit novému pracovníkovi, se většinou řídí podle 

mzdových tarifů ve společnosti. Jak ale stanovit mzdové tarify? Kolik platí konkurence? 

Takové informace lze získat z mzdových průzkumů.  

 

Objem dat pro Českou republiku ještě není tak daleko, jak tomu je např. v USA, kde 

lze platové průzkumy nalézt podle pracovní funkce, požadovaného vzdělání a regionální 

působnosti společnosti. Na českém trhu působí nejrozsáhleji a pravidelně výzkum realizovaný 

mezinárodní personální společností Hays Czech Republic.10 Výsledky průzkumu jsou placené 

a nejedná se o malé částky. Mzdový průzkum společnosti Hays nabízí ucelený pohled na trh a 

velmi mnoho detailních informací, např. o: 

• základních mzdách, bonusech, regionálních i funkčních odlišnostech odměňování a 

mzdových nárůstech; 

• benefitech (např. služebních automobilech, penzijním připojištění); 

                                                 
10 V roce 2006 byl průzkum společnost Hays vytvořen spoluprací s 302 klientskými společnostmi a obsahoval 
více než 200 000 individuálních mezd. 
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• aktuálních otázkách související s problematikou lidských zdrojů; 

• sektorových průzkumech týkajících se oblasti automotive, IT/Telekomunikace, 

bankovního a finančního sektoru, retailu, chemického sektoru, sektoru pojišťoven, 

energie a sektoru rychloobrátkového zboží (www.hays.com). 

 

Platové studie odpovídající konkrétním potřebám a individuálním požadavkům klienta 

pak vypracovává více společností. Pracují na základě různých metodologií a zkoumají faktory 

významně determinující mzdovou diferenciaci, např. faktory ovlivňující systémy 

odměňování, jednorázová mzdová zvýhodnění či poskytování zaměstnaneckých výhod. 

Změny v mzdové diferenciaci se sledují pomocí celé řady charakteristik. Mezi tyto všeobecně 

známé základní popisné statistické charakteristiky se řadí aritmetický průměr, medián, 

rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient. Nerovnoměrnost ve vývoji mezd lze 

sledovat také pomocí srovnání nejvyšších a nejnižších mezd, konkrétně pomocí decilového 

poměru, tj. pomocí posledního a prvního decilu, obdobně i kvartilového poměru 

(http://www.managementconsult.cz/cz/wages.htm). 

 

Jak už jsem zmínila výše, cena za tuto službu není nízká. Opět se liší agenturu od 

agentury, a samozřejmě také záleží na tom, jaká data konkrétně klient požaduje.
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4.2 Nabídka služeb pro uchazeče o zaměstnání 
 

Naprostá většina uchazečů se na agentury obrací pouze v případě zájmu o vyhledání a 

zprostředkování zaměstnání. Agentury jsou však schopné nabídnout mnohem více, např. 

dokážou uchazeče dokonale připravit na výběrové řízení nebo jim pomoci při volbě a 

směrování jejich další kariéry. Výhodou spolupráce s personální agenturou je pro uchazeče o 

práci také to, že je jim zpravidla nabídnuto více volných pozic od několika firem. Dobrý 

konzultant také například upozorní uchazeče na nedostatky v sebeprezentaci či poskytne 

informace o trhu práce a dalších možnostech hledání zaměstnání.  

 

Typickým uživatelem služeb personální agentury je vysokoškolák či středoškolák, s 2-

3 lety praxe, znalý cizích jazyků a práce s PC. Vychází to z nabídky pozic na trhu, kdy právě 

uchazeči s tímto profilem jsou nejvíce žádáni (toto ovšem neplatí v případě služby Temporary 

help). Z hlediska uchazeče o práci je třeba výběr personální agentury řídit několika pravidly:  

• agentura musí nabízet pozici v regionu, kde chce uchazeč práci vykonávat; 

• personální agentura by měla nabízet pozice v profesním oboru uchazeče; 

• solidní agentura nevyžaduje za své služby od svých uchazečů poplatky (za registraci 

v agentuře a za nalezení pracovního místa); 

• agentura by měla mít dobré reference (http://zamestnani.kvalitne.cz/). 

Dle Hroníka (2005, s. 26) charakterizuje kvalitní personální agenturu to, že:  

• nevyžaduje platbu za zprostředkování práce na území České republiky; 

• má povolení Ministerstva práce a sociálních věcí; 

• odpovídá uchazečům obratem; 

• má internetové stránky.  

 

Každá personální agentura se snaží být svou nabídkou pokud možno originální a 

odlišná od ostatních, není tedy ani možné podat kompletní přehled všech jejich služeb. Proto 

se dále zmiňuji o třech typech služeb, které jsou zahrnuty v portfoliu naprosté většiny 

personálních agentur na českém trhu. 
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4.2.1 Pomoc s nalezením zaměstnání  

 

Jak jsem již uvedla dříve, pomoc s nalezením zaměstnání je jedna z nejrozšířenějších a 

nejčastěji využívanějších služeb. A to i navzdory tomu, že personálním agenturám se podaří 

skutečně umístit jen 10 – 15 % uchazečů (Poulson, 1995, s. 77).  

 

V případě zájmu o tuto službu projde uchazeč následujícím procesem: 

• registrace u personální agentury -  osobně v kanceláři nebo elektronicky; 

Většinou stačí zaslat svůj životopis (CV) a průvodní dopis, některé personální 

agentury požadují ještě vyplnění registračního formuláře. Přiložené foto bývá velkou 

výhodou (důvodem není preference pohledných kandidátů, jak se povětšinou 

uchazeči mylně domnívají; konzultanti však pracují s desítkami životopisů zároveň a 

přiložené foto jim může velmi pomoci vybavit si uchazeče i po delší době). 

• Po odeslání CV elektronickou cestou některé personální agentury posílají 

kandidátům automatickou odpověď o doručení životopisu, a žádost o souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

• Poté je CV uchazeče zařazeno do databáze. 

• Pokud je uchazeč, dle údajů v životopise, vhodným kandidátem na některou 

pracovní nabídku, následuje přizvání k osobnímu pohovoru. Případně je 

kontaktován později, až když se pro něj vhodná pracovní nabídka vyskytne. Délka 

pohovoru s konzultantem závisí na typu a délce praxe a poptávané pozici, přibližně 

30 až 45 minut. Při pohovoru získá uchazeč informace o pracovní pozici, firmě 

klienta a dalším průběhu spolupráce; konzultant se naopak snaží získat přehled o 

praxi a vzdělání uchazeče, jeho představách o hledaném pracovním místě, o 

jazykových a dalších znalostech.  

• Po pohovoru s konzultantem se uchazeč vyjádří, zda má zájem, aby byl jeho 

životopis zaslán do společnosti nabízející pracovní místo, na které reagoval. 

• V případě zájmu uchazeče personální agentura domluví jeho setkání ve společnosti 

klienta, zprostředkuje termín schůzky i výsledek pohovoru. 

• V případě úspěšného výběrového řízení se personální agentura s uchazečem domluví 

na nástupu do nového zaměstnání. 

• Solidní agentura pak předává zpětnou vazbu a souhrn rad a doporučení pro 
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uchazečovu další kariéru. 

 

Životopis kandidáta obyčejně zůstává v databázi personální agentury uložen ještě po 

nějakou dobu, většinou 2-3 let, a agentura s ním (se svolením uchazeče) nadále pracuje. 

V případě zájmu kandidáta sama kontaktuje, aktualizuje si údaje o jeho profesním postupu a 

informuje jej o vhodných pracovních nabídkách a výběrových řízeních. 

 

 

4.2.2 Komplexní příprava na konkurz 

 

Kvalitní příprava na výběrové řízení u klientské společnosti není jen v zájmu 

uchazeče, ale samozřejmě také v zájmu personální agentury, která tímto zvyšuje šance 

úspěšně uchazeče „prodat“. Také z tohoto důvodu je příprava na konkurz většinou součástí 

služby zprostředkování zaměstnání. Ne vždy je však automaticky uchazeči nabídnuta, a to 

hlavně z časových důvodů. Profesionální a kvalifikovaný konzultant však kandidáta alespoň 

upozorní na nedostatky v jeho vystupování, které by jej mohly u klienta diskvalifikovat. 

Vysvětlí mu také např., jaká je firemní kultura klienta a jak je vhodné se obléknout, jakou 

úroveň formality udržovat, na co si klient potrpí a čemu je lépe se vyhnout. 

 

Protože během standardních 45 minut pohovoru není možné probrat dostatečně 

dopodrobna všechny potenciálně problematické situace, je v portfoliu některých personálních 

agentur příprava na konkurz ustanovena jako samostatná služba. V případě zájmu uchazeče je 

tedy možno pozvat ho znovu a ve stanoveném čase s ním probrat všechny stránky jeho 

chování a vystupování, které by mohly ovlivnit jeho šance úspěchu ve výběrovém řízení. 

Nejčastější problematické otázky uchazečů o zaměstnání jsou tyto: 

• Jak bude probíhat pohovor?  

• Jak se zbavím stresu a strachu? 

• Jak zaujmu svými znalostmi a dovednostmi?  

• Jak mám mluvit a jak se obléknout?  

• Co nemám říkat?  

• Jak u pohovoru vypadám?  

• Co dělat s rukama a jak mám sedět?  
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• Na co se mám zeptat já sám?  

• Co udělat abych zaujal zaměstnavatele já a ne někdo jiný? (www.cadetgo.cz) 

 

Ačkoli zpoplatnění této služby by nebylo v rozporu se zákonem, nesetkala jsem se 

během své praxe s tím, že by personální agentury za přípravu na konkurz požadovaly nějakou 

platbu. 

 

 

4.2.3 Kariérové poradenství 

 

Kariérové poradenství představuje aktivitu, která navozuje individuální způsobilost 

klienta k aktivnímu, samostatnému a racionálnímu řešení problémů profesní kariéry. Lze jej 

vymezit jako diagnostický, konzultační a participační poradenský proces s klienty, jehož 

cílem je posilování profesní identity uchazeče (Scherrerová, 2003, s. 5, 11). 

 

Dnešní uchazeči o práci, zejména z řad vysoce kvalifikovaných managerů a 

specialistů, si uvědomují, že mají možnost svou kariérní dráhu do značné míry ovlivnit sami. 

A protože práce pro dnešního člověka není jen prostředkem pro získání peněz, chtějí si zvolit 

takovou kariéru, která je bude naplňovat a kde mohou maximálně využít svůj potenciál. Proto 

se také začala pomalu rozšiřovat služba kariérového poradenství, která reaguje na potřeby 

těch, kteří hledají vhodné uplatnění, uvažují o změně zaměstnání nebo potřebují ve své kariéře 

poradit.  

 

V rámci služby kariérového poradenství může zkušený konzultant zájemci nabídnou: 

• rady, doporučení a informace pro úspěšnou orientaci na trhu práce; 

•  poskytnutí zpětné vazby na základě interaktivního interview;  

•  identifikaci potenciálu uchazeče (pomocí osobnostní diagnostiky); 

•  doporučení vhodného pracovního uplatnění a zaměstnavatele.  

Smyslem kariérového poradenství je tedy poskytnout uchazečům praktické rady, tipy a 

informace k tomu, jak najít, získat, udržet si a dále se rozvíjet v takovém zaměstnání, které je 

bude uspokojovat, a ve kterém budou pro zaměstnavatele perspektivním pracovníkem.  
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Ke zjištění potenciálu uchazeče, jeho silných a slabých stránek a doporučení vhodného 

kariérového zaměření se využívají různé testovací metody (blíže se jim věnuji v kapitole 

4.1.2). Základní osobnostní charakteristiky, které se testováním ověřují, jsou: 

• sebedůvěra; 

• sebeprosazení;  

• tvořivost;  

• odolnost vůči stresu;  

• iniciativnost; 

• komunikativnost, schopnost jasně formulovat myšlenky;  

• manažerské schopnosti;  

• schopnost práce v týmu; 

• sebereflexe, schopnost dalšího kariérového a osobnostního růstu;  

• sociální dovednosti (emoční inteligence);  

• inteligence.  

Testování většinou mívá písemnou formu a mělo by být vždy doplněno individuálním 

pohovorem s odborníkem, během kterého jsou shrnuty výsledky testů s vyhodnocením a 

doporučením.  Některé společnosti výsledky testování účastníkům zasílají, s tím, že zájemce 

se pak může individuálně objednat následnou odbornou konzultaci zaměřenou na podrobný 

rozbor výsledků a jejich interpretaci. Osobně s tímto postupem nesouhlasím, každé testování 

je nutno doplnit výkladem a vysvětlením specialisty.  

 

Cena za kariérové poradenství se odvíjí zejména právě z ceny osobnostní diagnostiky. 

Jedná se o poměrně náročnou proceduru, jak na čas, tak na zkušenosti hodnotitele, a proto ji 

agentury zpoplatňují. Výše této částky závisí na typu testu, a pohybuje v řádech tisíců korun. 

Minimum je kolem 1500 Kč, standardní cena pak kolem 3 – 5 000 Kč.
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5 Závěr 
 

Personální agentury si na českém trhu dokázaly najít své nezastupitelné místo a své 

zkušenosti s nimi má podstatná část uchazečů o práci i firem hledajících zaměstnance. 

Poskytují služby řadě firem z celé republiky, realizují pro ně výběrová řízení na nejrůznější 

pozice, zajišťují nezbytné informace pro přijetí nového zaměstnance, poskytují personální 

poradenství a celou řadu dalších služeb. I české firmy si uvědomují, že právě zaměstnanci 

jejich společnosti vytvářejí zisk a image. Proto se snaží získat kvalitní zaměstnance a činí tak 

často právě prostřednictvím personálních agentur. Na druhé straně ale personální agentury 

poskytují služby i samotným uchazečům o zaměstnání. Zprostředkovávají jim pracovní 

příležitosti, provází je výběrovým řízením nebo nabízejí poradenství pro zvýšení jejich šancí 

na trhu práce. Personální agentury mohou být tedy nápomocny nezaměstnaným při hledání 

zaměstnání a firmám při hledání kvalifikovaných zaměstnanců, a přispívat tak ke zlepšení 

situace na trhu práce.   

 

Na práci personálních agentur můžeme nahlížet ze tří úhlů – z pohledu uchazeče o 

práci, konzultanta a klienta. Protože mám osobní zkušenost ze dvou z těchto rolí (konzultant a 

klient), a s uchazeči jsem byla v osobním kontaktu každý den, pokusila bych se zde zhodnotit 

pohled těchto tří stran. 

 

Zkušenosti zájemců o práci jsou spíše negativní. Stěžují si, že se u agentury 

zaregistrovali, ale nikdy se od ní žádné pracovní nabídky nedočkali. Většinou však není 

důvodem špatná práce agentury. Problém je v tom, že uchazeči často nechápou rozdíl mezi 

personální agenturou, jakožto komerčním objektem, a úřadem práce, jakožto státní institucí. 

Podstatou práce personální agentury není „najít“ uchazeči práci, ale být pojítkem mezi 

nabídkou pracovní síly na straně uchazeče a poptávkou na straně klienta. Pokud tedy klientské 

společnosti, se kterými personální agentura spolupracuje, nenabízí pozici odpovídající 

schopnostem a požadavkům uchazeče, agentura mu nemůže zaměstnání zprostředkovat. Toto 

by si měli uchazeči o zaměstnání uvědomit a počítat s tím, když se na zprostředkovatele 

obracejí.  

 

Také se často objevují stížnosti na „logistiku“ procesu práce s uchazečem, např. na 
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nedostatek informací o výběrovém řízení, pozdní nebo žádné odpovědi. Ano, tyto stížnosti 

často můžou být oprávněné. Na obranu personálních agentur bych však ráda uvedla, že jejich 

databáze často obsahují materiály tisíců kandidátů a s desítkami z nich většinou aktivně 

pracují. Není možné, aby se konzultant věnoval vždy jen jedné pozici od jednoho klienta, a až 

po jejím úspěšném obsazení začal pracovat na dalším zadání. Paralelně pracuje na více 

pozicích najednou, a je v kontaktu s desítkami uchazečů. I proto se tedy někdy může stát, že 

neposkytne zpětnou vazbu nebo jiné informace uchazeči (ačkoli nemělo by se to stávat příliš 

často, profesionální konzultant by měl být schopný organizačně zvládnout více úkolů 

najednou). V tom případě bych ale od motivovaného uchazeče o práci očekávala, že se chopí 

aktivity a svého konzultanta sám zkontaktuje. Nejen, že dostane požadované informace, ale 

získá tím i jakousi výhodu před ostatními zájemci, protože konzultant si ho lépe zapamatuje a 

ocení také jeho zájem o získání pozice. 

 

Problém je také v tom, že někteří zájemci o práci z principu nechtějí spolupracovat 

s personální agenturou - z důvodu předchozích špatných zkušeností, nechtějí zde absolvovat 

pohovor (který je často veden neprofesionálním a neproškoleným absolventem), nebo chtějí 

získat konkurenční výhodu oproti ostatním zájemcům, za které by klient musel agentuře 

zaplatit. Spolupráci s agenturou se však často nelze vyhnout, protože mnoho zaměstnavatelů 

už inzeruje volné pozice pouze přes zprostředkovatele. Mezi zaměstnavatelem a agenturou je 

obvykle uzavřená dohoda o exkluzivní spolupráci na daném výběrovém řízení, takže i pokud 

uchazeč pošle svůj životopis přímo klientovi, tento je stejně povinen předat ho ke zpracování 

zprostředkovateli. Uchazeč pak bere tuto formu spolupráce jako nutné zlo, což vede 

k nepříjemnostem na všech stranách, a tím i k šíření negativních informací o agenturách 

práce.  

 

S jakými problémy se mohou ve své každodenní práci setkávat konzultanti tedy už 

vyplývá z výše uvedeného. Problémy nevyplývají však jen ze spolupráce s uchazeči, ale i 

s klienty. Jedná se zejména o nedostatek informací o tom, jakého kandidáta hledat. 

Personalisté většinou nevěnují dostatek času instruování konzultanta, často mu pošlou pouze 

popis pozice bez dodatkového komentáře. Tím sice ušetří pár minut, ale vede to k tomu, že 

jak konzultant, tak potažmo i klient sám pak ztratí mnohem více času případnými pohovory 

s nevyhovujícími uchazeči, nemluvě o tom, že časová ztráta je to samozřejmě i pro uchazeče. 

Je tedy vždy dobré věnovat potřebný čas předání co možná nejvíce informací (i zdánlivě 
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nepodstatných), a kromě požadavků na profil kandidáta se také vždy ujistit o platové nabídce 

a datu nástupu na danou pozici. 

 

Z pohledu klienta bych pak viděla problém zejména ve vysokých cenách za služby 

personálních agentur. Pochopitelně, cena služby má několik složek a jsou do ní zahrnuty také 

ostatní náklady (např. platby za telefon, internet, pronájem prostor, náklady na povinné 

odvody ze mzdy, a samozřejmě také zisk firmy). Ve výsledku pak odměna, která se dostane 

konzultantovi, tvoří jen malé procento toho, co zaplatí klient (většinou 5-10%). Ve finále se 

tedy podstatná část peněz „utopí“ v systému byrokracie. Klienta by většinou mnohem levněji 

vyšlo zaměstnat personálního pracovníka, který by pro něj vykonával tutéž činnost jako 

externí konzultant, ovšem s mnohem menšími náklady. V praxi to však často není možné, a to 

z důvodu pevně stanoveného počtu personálních pracovníků (magické slůvko „headcount“), a 

navíc pokud jsou jeho požadavky na recruitment pouze nárazové, nebyl by tento zaměstnanec 

dostatečně vytížený a ve finále tedy také dražší než spolupráce s agenturou.  

 

Vybrat si na trhu levnější službu není možné, protože benchmarking (cenové 

srovnávání) mezi agenturami funguje, a nikdo si nedovolí jít s cenou výrazně níže než je cena 

konkurence. Personalista se tak dostává do svízelné situace, kdy na jedné straně nechce 

zbytečně vynakládat finance z firemního rozpočtu za předraženou službu, na druhou stranu 

ale absolutně nemá čas věnovat se výběrovému řízení. A protože požadavek na nového 

pracovníka bývá velmi urgentní a firmu jeho nepřítomnost stojí více než poplatek agentuře, je 

řešení nasnadě. V mnoha případech tak, podle mého názoru, personální agentura funguje jako 

poněkud nadbytečný článek ve vztahu uchazeč o práci – zaměstnavatel, protože tyto subjekty 

by se nakonec našly i bez prostředníka.  

 

Pokud však pomineme finanční hledisko, agentury zde své nezastupitelné místo určitě 

mají. Udělají za klienta práci, kterou on udělat nemůže z důvodů časových nebo pro 

nedostatek zkušeností s daným projektem. Mohou mu tedy výrazně ušetřit čas a poskytnou 

profesionální poradenství a pomoc. Velmi důležitým prvkem je vždy volba konzultantské 

společnosti, protože zatímco cena za spolupráci bývá srovnatelná, kvalita služeb a 

profesionalita konzultantů se může výrazně lišit. 
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Konkurence mezi personálními agenturami je skutečně veliká a existuje zde tvrdý boj 

o zakázky i o schopné uchazeče. Domnívám se však, že trh je už nasycen a počet agentur 

práce už nebude dál růst. Tendence jsou spíše opačné. Klienti si dovedou vybírat a v tomto 

prostředí se časem vykrystalizují a zůstanou jen ti nejlepší zprostředkovatelé. 
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8 Resumé 
 

Personální agentury si na českém trhu dokázaly najít své nezastupitelné místo a své 

zkušenosti s nimi má podstatná část uchazečů o práci i firem hledajících zaměstnance. 

 

Zkušenosti zájemců o práci jsou spíše negativní. Většinou však není důvodem špatná 

práce agentury. Problém je v tom, že uchazeči často nechápou podstatu práce personální 

agentury jakožto komerční firmy a neví, jaké služby jim tyto společnosti můžou nabídnout. 

Na druhé straně, konzultanti personálních agentur nebývají dostatečně informováni ze strany 

klienta o tom, jaké jsou jeho požadavky na hledaného uchazeče, což často vede ke ztrátě času 

na obou stranách. Z pohledu klienta jsou problémem zejména vysoké ceny za služby 

personálních agentur. Klienta by většinou mnohem levněji vyšlo zaměstnat personálního 

pracovníka, který by pro něj vykonával tu stejnou činnost jako konzultant agentury, ovšem 

s mnohem menšími náklady. V praxi to však často není možné z důvodu pevně stanoveného 

počtu personalistů ve firmě. 

 

Pokud však pomineme finanční hledisko, agentury zde své nezastupitelné místo určitě 

mají – udělají za klienta práci, kterou on udělat nemůže z důvodů časových nebo pro 

nedostatek zkušeností. Mohou mu tedy výrazně ušetřit čas a poskytnou profesionální 

poradenství a pomoc. Velmi důležitým prvkem je vždy volba personální agentury, protože 

zatímco cena za spolupráci bývá srovnatelná, kvalita služeb a profesionalita konzultantů se 

může velmi lišit. 

 

Konkurence mezi personálními agenturami na českém trhu je veliká, a povede časem 

k tomu,  že zůstanou jen ti nejlepší zprostředkovatelé. 
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9 Summary 
 
Personnel agencies have a specific position in the Czech labor market and most of the 

job seekers and companies already experienced the cooperation with them. 

 

The experience of the job applicants is rather negative. However, usually the cause is 

not just bad work of the agency. The issue is that the job seekers often do not comprehend the 

commercial principle of the agency’s work and are not aware of the service portfolio of 

personnel agencies. On the other hand, personnel consultants often face the problem of 

insufficient specification of the client’s requirements what results into the time loss on both 

sides. From the client’s point of view the price for the service is the biggest problem. To hire 

another personnel employee to take over the job of the external consultant would be much 

cheaper solution. However, generally it is impossible because of fixed headcount of the 

permanent staff. 

 

In spite of the financial aspect agencies definitely have their unique position. They are 

here to supply the personnel work that client is not able to do because of time reasons or 

missing experience. Consequently they save the client’s time and provide professional 

advisory and support. Very important is the choice of the personnel agency as the prices are 

more or less comparable but the service quality and consultant’s professional level can differ 

a lot. 

 

The competition among the personnel agencies in Czech labor market is really tough 

and in my opinion the amount of personnel agencies will decrease. Clients are getting more 

picky and within these conditions only the best agencies will be able to stay on.
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10 Přílohy 
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Příloha A: 
 
Příklady recruitingových agentur na českém trhu 
 
Grafton Recruitment, s.r.o.   
Personálně - poradenská agentura s širokou působností. Nabízíme stálá zaměstnání, dočasné úvazky 
i brigády, nově také práce v zahraničí, zejména v Anglii a Irsku. Kromě nabídek práce na webu 
radíme, jak psát životopis či motivační dopis. 
www.grafton.cz - Praha 1, Na Příkopě  

Hays Czech Republic, s.r.o.   
Mezinárodní společnost v oblasti vyhledávání specialistů. Zprostředkujeme zaměstnání pro uchazeče 
v oboru bankovnictví, finance, marketing, prodej, logistika, stavebnictví, administrativa, IT, farmacie a 
exekutiva. Zajistíme talentované zaměstnance. 
www.hays.cz - Praha 1, Olivova 

MANPOWER  
Personální společnost. Na yhledání zaměstnanců do TTP. Temporary help. Personální poradenství. 4 
400 filiálek v 72 zemích vyhledalo v roce 2005 pro 400 000 společností více než 4 100 000 nových 
spolupracovníků. V ČR 12 000. 
www.manpower.cz - Praha 2, Karlovo nám 

May Consulting s.r.o.   
Nabídka služeb personální agentury působící v oblasti nábor, testování uchazečů (vč.Assessment 
Centre), Outdoor, personální audit, outsourcing. Profesionální služby za dobrou cenu. Finance, 
Prodej, Marketing, IT, Výroba a stavebnictví. www.mayconsulting.cz  

AXIAL - personální agentura, brigády, nabídka práce   
Jedna z předních personálních agentur v ČR. Stovky nabídek práce, zaměstnání, brigád týdně. Služby 
v oblastech temporary help, recruitmentu, outsourcingu a personálního poradenství. Nabízíme 
zkušenosti z více než třináctiletého působení na trhu.  
www.axial.cz – Praha - Hybernská  

Neumann  and Partners , s.r.o.  

Poradenská společnost poskytující služby v oblasti vyhledávání a výběru pracovníků od Top 
managementu. Poradenství ve sféře firemních lidských zdrojů. 
www.neumannpartners.cz - Praha 1, Národní 

Start CZ, s.r.o.   
Personální agentura, která zprostředkovává trvalé i dočasné zaměstnání. 
www.start.cz - Praha 4, Duškova 

Trenkwalder Kappa people, a.s.   
Nabídka komplexních služeb v oblasti lidských zdrojů od outsourcingu přes zprostředkování práce až 
po psychodiagnostiku. 
www.trenkwalder.com/cz - Ostrava-Slezská Ostrava, Heřmanická 

Hay Group   
e-mail: cz_info@haygroup.com 
www.haygroup.cz/index.html 
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