DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE PŘI ORGANIZACI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
NA DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY AGENTURY PRÁCE:

DEFINICE SROVNATELNÉHO ZAMĚSTNANCE:

• platné povolení ke zprostředkování vydané GŘ ÚP dle §14 písm. 1 odst. b)

Srovnatelným zaměstnancem je pro zaměstnance agentury práce
dočasně přiděleného k uživateli kmenový zaměstnanec
uživatele, který vykonává stejný nebo obdobný druh práce na stejném
pracovišti, s obdobnou délkou praxe a zapracováním včetně
kvalifikace.

•
•
•
•

zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“)
platné pojištění záruky proti svému úpadku dle §58a) ZOZ
platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozní činností agentury
vůči třetím osobám
potvrzení o bezdlužnosti vůči státním institucím, zdravotním pojišťovnám atd.
členství v profesních organizacích

PRACOVNÍ A MZDOVÉ SROVNATELNÉ PODMÍNKY SE DĚLÍ NA:
1. užší - vychází ze zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a jsou povinné
hrubá základní mzda

pro danou pozici stejná hrubá mzda (měsíční/hodinová)

další zákonné příplatky

noční, přesčasové, víkendové, svátky, příplatek
za pohotovost, za ztížené pracovní prostředí

variabilní složka mzdy
vázaná na výkon
povinné platby
zaměstnavatele

sociální, zdravotní a úrazové pojištění za zaměstnavatele
včetně plnění podílu za osoby se zdravotním postižením

nárok na dovolenou
oblast stravování

dle zvyklostí uživatele

oblast BOZP a
lékařských prohlídek

na základě kategorizace práce definuje uživatel požadavky
v oblasti BOZP a lékařských prohlídek

2. širší - ostatní podmínky, které poskytuje uživatel v rámci péče o zaměstnance nad rámec ZP
další odměny a
příplatky

např. příplatek za práci v odpolední směně, docházkový
bonus, příplatky za práci s ceninami, příplatek za práci
v taktu aj.

benefity

penzijní připojištění, životní a pracovní jubilea, benefit
caffetterie, sick days atd.

doprava
ubytování
rozšiřování a
prohlubování kvalifikace
a normativní vzdělávání

např. obnova svářečských průkazů, vyhláška 50/1978
Sb., o způsobilosti v elektrotechnice, obnova průkazů
na VZV, referentské nebo profesní průkazy řidičů
motorových vozidel apod.

O APPS: Asociace poskytovatelů personálních služeb vznikla v roce 2002. Je platformou pro setkávání a výměnu informací poskytovatelů personálních služeb. Podporuje a rozvíjí segment
agenturního zaměstnávání, je partnerem MPSV a jako řádný člen úzce spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy. Členové APPS, významné mezinárodní i ryze české personální agentury,
vytvořili Zlaté standardy HR služeb pro agenturní zaměstnávání a recruitment. Více na www.apps.cz

