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Záznam webináře Agenturní zaměstnávání od A do Z: jak maximálně 

využít institut pro najímání agenturních pracovníků v souladu s platnou 

legislativou  
 

Agenturní zaměstnávání nabízí řešení, jak získat spolehlivé zaměstnance pro krátkodobé i 

dlouhodobé využití při velké zakázce či sezónních pracích nejen ve výrobě, zemědělství, ale i 

v dalších oborech. Seznamte se s osvědčenými postupy při najímání agenturních 

zaměstnanců, získejte tipy, jak si vybrat správnou pracovní agenturu, resp. jak si ověřit její 

serióznost, doporučení, na co si dát pozor při uzavírání smluv, a zorientujte se v související 

legislativě, např. v tom, nakolik jste odpovědni za pracovní podmínky zaměstnanců. Na 

příkladech z praxe poznejte výhody i úskalí agenturního zaměstnávání.  
 

Přednáší: Bc. Ilona Bartovská, specialistka na řízení lidských zdrojů a pracovněprávní oblast 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře vám poskytne komplexní informace pro využívání agenturního 

zaměstnávání. Získáte přehled o související platné legislativě. Dozvíte se, jak identifikovat 

rizika při výběru agentury práce a jak si ověřit její serióznost. Zjistíte, jaká práva a povinnosti 

máte jako zaměstnavatel při využití agenturních pracovníků. Informujte se, jaké kroky učinit, 

abyste předešli sporům se zaměstnanci i postihům ze strany úřadů v případě, že k vám přijde 

kontrola. 
 

Komu je záznam webináře určen: HR manažerům a personalistům, majitelům a jednatelům 

menších firem, náborářům, ale i pracovním agenturám. 

 

Program nahrávky webináře: 

Legislativa v oblasti agenturního zaměstnávání 

Aktuálně platná legislativa (zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, zákon o poskytování 

pracovních lékařských služeb, zákon o inspekci práce) 

 

Důležité aspekty při využití agenturních zaměstnanců 

Situace na trhu práce a problematika pracovních agentur 

Na co si dát pozor při sjednávání agenturních pracovníků 

Jak zajistit srovnatelné podmínky pro agenturní zaměstnance 

Povinnosti uživatele  

Kontroly inspektorátu práce v oblasti agenturního zaměstnávání vč. přípravy na ně  

Zastřené zaměstnávání a nelegální práce 

 

Povinnosti agentur, agenturních zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Tipy, jak si vybrat správnou agenturu – kontrola a ověřování údajů, reference 

Povinnosti smluvních stran  

Doporučení, jak komunikovat nasazení agenturních pracovníků s kmenovými zaměstnanci 
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Závazná objednávka záznamu webináře Agenturní zaměstnávání  
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

 

 

mailto:info@delego.cz
http://www.delego.cz/

