
 

Zaručený návod, jak mít 

jistou práci a mzdu 
 

 

Rady k nezaplacení 
 

 

1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 

2. Že vám agentura práce najde práci za vás 

3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce  

 

 

  

„V  Žolíkové agentuře 

práce mi zajistili práci. 

Nemusím se o nic 

starat!“ 
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ÚVODEM  

Chci práci, vydělávat peníze, ale na Úřadě práce 

jsem pomoc nenašel a už nevím, co dál?  

Mám pro vás dobré zprávy. Čtěte pozorně. Najdete zde tipy k nezaplacení.  

 jak najít jistou práci,  

 jak mít pravidelně mzdu 

 jak se mít na koho obrátit v případě nouze o práci 

Je jedno, jestli práci hledáte měsíc nebo rok. Prozradím vám: 

 jak se přestat cítit mizerně po každé návštěvě Úřadu práce, 

 jak začít vydělávat zase peníze a živit rodinu  

 jak zase v noci klidně spát bez strachu, zda vyjdete s penězi 

Věděli jste, že: 

Pracovní agentura se na rozdíl od Úřadu práce vždy bude snažit vám pomoci s hledáním 

práce a v 90% případů vám také práci podle vašich schopností najde! 

Pracovní agenturu zajímá, co umíte a jak své dovednosti chcete uplatnit. Lidé v pracovní 

agentuře mají za úkol vám najít co nejdříve odpovídající zaměstnání a pomoci vám se všemi 

formalitami. 

Pracovní agentury pomáhají všem lidem, kteří práci mají a chtějí ji změnit nebo práci nemají a 

práci mít chtějí. 

Pracovní agentura vás zbaví starostí s hledáním práce, protože je to její úkol. Vždy se Vám 

bude snažit vyjít vstříc a pomoci vám nejen v těžkém životním období, ale také vám pomůže 

polepšit si v případě, když chcete pracovně růst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agentura vám pomůže přitáhnout peníze 
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DOBRÁ RADA Č. 1 

Služby agentury práce máte zdarma, tak je využijte! 
 

Že jste už o agentuře práce něco slyšeli? To je skvělé. Informace vám doplním. 

Každá agentura práce je pod přísným dohledem státu.  

Dokonce ještě větším, než je Úřad práce. Každá agentura práce musí mít licenci, tedy platné 

povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Služby každé dobré agentury práce jsou zdarma. Jedná se o poradenství, pohovor, kde si 

ujasníte vaše schopnosti a požadavky, testy osobnosti a nalezení práce. 

Agentura práce spolupracuje s firmami, které hledají pracovníky, a pomáhá jim pracovníky 

najít. Stejně tak pomáhá najít uchazečům najít odpovídající práci. Podle toho, jakou má 

agentura dohodu s danou firmou, která pracovníky poptává, se můžete stát zaměstnancem dané 

firmy nebo zaměstnancem agentury. 

Firma nebo agentura práce za vás samozřejmě ve všech případech platí sociální a zdravotní 

pojištění, poskytne vám pracovní oděvy a obuv a benefity navíc pak dle dohody. 

Pokud hledáte práci, tak se obraťte na agenturu práce. Některé působí celorepublikově, jiné 

v daném okresu nebo městě. 

Nejlepší je zadat do vyhledávače na internetu „agentura práce“ + město, odkud jste (např. 

Prostějov) a vybrat si podle výsledků vyhledávání jako na obrázku dole. 

 

Agentura práce vám poskytne pomoc při hledání práce, práci vám 

najde a to vše zcela ZDARMA. Na dobrou agenturu práce se vždy 

můžete obrátit. 
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DOBRÁ RADA Č. 2 

Jak si vybrat opravdu dobrou agenturu práce? 
 

Teď se asi ptáte, jak si vybrat tu správnou agenturu práce? 

Doporučím vám, abyste si dobře prostudovali její internetové stránky a informace, které na 

nich publikuje. 

Dobrá agentura se snaží uchazeče o práci vzdělávat pomocí svých webových stránek. Může 

zde poskytovat dobré rady a tipy, jak si najít zaměstnání, jak se připravit na pohovor nebo 

poukazovat na změny v zákonech týkající se pracovního práva a podobně. 

Neméně důležité jsou reference uchazečů neboli výpovědi uchazečů o práci, kterým agentura 

už pomohla. Pokud je na svých stránkách má nebo je vám může poskytnout, je to rozhodně 

dobré znamení. 

To je první krok, jak si pracovní agenturu oťukat. Podle webových stránek se dá mnohé 

poznat, ale určitě ne vše. 

Důležité je spojit se a agenturou telefonicky nebo přes email a dohodnout si schůzku, kde 

budete mít možnost poznat personalistu nebo v lepším případě přímo majitele agentury, kteří 

vám budou pomáhat při hledání práce. 

Rozhodně si takovou schůzku domluvte a přijďte do agentury na návštěvu probrat vaše 

možnosti. Osobní schůzka vám mnohé napoví a dobrý pocit z takového setkání vám může 

pomoci rozhodnout se, zda budete s agenturou spolupracovat. 

 

Základní otázky, které si agenturou nechte zodpovědět: 

1. Zda má platné povolení od MPSV? 

Musí mít. 

2. Na jaký druh smlouvy budete pracovat?  

V agentuře práce je možná jen Pracovní smlouva nebo Dohoda o pracovní činnosti 

(DPČ). Dohodu o provedení práce (DPP) s vámi agentura nesmí uzavřít, pokud budete 

pracovat pro firmu, kterou má nasmlouvanou. Pokud budete vykonávat práci přímo 

pro agenturu práce, pak je možná i DPP. 
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3. Stanete se kmenovým zaměstnancem agentury nebo Uživatele? (firmy, se kterou 

má agentura smlouvu) 

Můžete se stát kmenovým zaměstnancem přímo agentury nebo dané firmy, kde budete 

pracovat. 

4. Je agentura pojištěna proti úpadku? 

Musí být. 

 

Dobrá agentura vám poskytne servis zdarma, uzavře s vámi pracovní smlouvu 

a stanete se přímo jejím kmenovým zaměstnancem nebo zaměstnancem dané 

firmy, kde budete pracovat. 

Sociální a zdravotní pojištění je za vás placeno v obou případech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobního setkání se nebojte! Takhle to v dobré agentuře neprobíhá   
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DOBRÁ RADA Č.3 

Je lepší být kmenovým zaměstnancem agentury 

nebo přímo dané firmy? 
 

Myslíte, že když nebudete přímo zaměstnancem firmy, se kterou má agentura smlouvu, tak je 

to pro vás nevýhoda?   

Opak je pravdou.  

Pracovní podmínky kmenových zaměstnanců agentury jsou  a musí být ze zákona úplně stejné, 

jako když pracujete přímo pro danou firmu. 

A navíc, firma vám nedá záruky, že když jí ubude práce, tak vás nepropustí. Jestliže firma 

nebude mít odbyt na své výrobky nebo se jedná o firmu, která podléhá vlivům sezónnosti a 

počasí, tak vás stejně propustí. A s hledáním práce vám rozhodně nepomůže. 

Dobrá agentura práce vás nenechá ve štychu a vždy se vám bude snažit najít jinou práci, 

pokud se stane, že firma, kde jste práci vykonávali, ji pro vás už nemá. 

Dobrá agentura práce má navíc pojištění proti úpadku, takže se nemůže stát, že by vám 

nevyplatila mzdy v případě krachu. Firmy takovéto pojištění běžně nemají a v případě 

neschopnosti vám vyplácet mzdu se nedovoláte o své peníze. 

 

Být kmenovým zaměstnancem agentury znamená výhodu, protože 

agentura se o vás postará, když pro vás firma, kde pracujete, nebude mít 

práci. 

     

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                          Skvělý návod: Jak mít jistou práci a pravidelnou mzdu 

Žolíková agentura práce www.zolikovaprace.cz  7 

Co o nás říkají naši zaměstnanci 
 

Žolíková agentura práce Prostějov našla práci víc jak 150 lidem. Přečtěte si, co o nás říkají naši 

zaměstnanci a uchazeči o práci: 

1. „Čekáme rodinu a byl jsem bez práce. Nevěděl jsem co si počít, nikde jsem 

nemohl najít práci. Dozvěděl jsem se o Žolíkové agentuře práce, tak jsem se šel 

zeptat, zda by mi pomohli. Za pár dní mi nabídli práci a já konečně můžu živit 

rodinu.“ Laďa Susa – práce v Signum Prostějov 

2. „Neměl jsem štěstí na práci. Chvíli jsem ji měl, chvíli zase ne. Byla to velká nejistota. 

V Žolíkové agentuře pracuji rok. Vím, že se na ně můžu vždy obrátit. Pokaždé mi 

poradí, pomůžou. Když jsou výkyvy ve výrobě, nabídnou mi možnost jiné práce. O práci 

i peníze mám postaráno.“ Martin Chovanec – práce v Signum Prostějov 

 

 

Chcete vidět živá doporučení a videa?  

Pak běžte na internet na adresu http://zolikovaprace.cz/praci-nasli/ a poslechněte si, co o 

nás říkají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://zolikovaprace.cz/praci-nasli/
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Tak na co ještě čekáte? 
 

Přestaňte čekat na zázrak, že vám úřad práce pomůže nebo se vaše vysněná práce sama objeví a 

peníze k vám nějak přitečou. 

Přijďte se poradit do Žolíkové agentury práce Prostějov.  

Najdete nás na ulici Studentská 17 v Prostějově. 

Probereme společně, jak vám můžeme pomoct a práci vám najdeme!  

Domluvte si schůzku v Žolíkové agentuře práce 

 

Kdo se vám postará o práci 

 
  

Tomáš Žák 

majitel 

736 626 086 

tomas@zolikovaprace.cz 

Markéta Neuwirtová 

personalistka 

736 626 086 

marketa@zolikovaprace.cz 

Miroslav Vaverka 

provoz 

734 312 244 

mirek@zolikovaprace.cz 

 

 

Sledujte náš blog na internetu, kde stále přidáváme nové rady a tipy, jak najít práci.  

Blog najdete na adrese http://zolikovaprace.cz/najdi-praci/. 

 

 

 

 
 

Tento e-book je bonusem pro návštěvníky stránek http://zolikovaprace.cz/. Jedná se o informační produkt. 

Informace v tomto dokumentu jsou osobním doporučením a vyjádřením našich zkušeností, které se nám nejlépe 

osvědčily. Šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů není povoleno. Děkujeme, že to respektujete.  
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