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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil agentury práce a agenturní zaměstnávání. 

Agentury práce lze považovat za významný subjekt v oblasti zprostředkování zaměstnání. 

Kromě vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, které hledají uplatnění na trhu práce,  

a vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají novou pracovní sílu, poskytují 

agentury práce též poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.  

Za nejvýznamnější činnost agentur práce v oblasti zprostředkování zaměstnání bych však označil 

institut agenturního zaměstnávání, kterému se věnuji v převážné části této diplomové práce. 

Výslovná úprava agentur práce a institutu agenturního zaměstnávání byla do českého 

právního řádu zavedena poprvé v roce 2004 jako určitá reakce na mezinárodní závazky, k jejichž 

dodržování se Česká republika zavázala. Jde o neustále se vyvíjejíci právní oblast, která  

od svého zakotvení do českého právního řádu v roce 2004 prošla řadou novel. Mezi 

nejvýznamnější novely z posledních let patří zejména novela provedená zákonem č. 206/2017 

Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, které se věnuji především ve třetí kapitole této diplomové 

práce. 

Vzhledem k šíři problematiky agenturního zaměstnávání není mým záměrem podrobně 

rozebrat všechna úskalí s tímto tématem spojená. Mým cílem je zejména nastínit vývoj 

agenturního zaměstnávání z mezinárodního i vnitrostátního hlediska, přiblížit a zhodnotit platnou 

právní úpravu, poukázat na její případné nedostatky a zaměřit se na určité problematické aspekty 

spojené s agenturním zaměstnáváním. 

Obsah své diplomové práce jsem rozdělil do pěti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji 

vymezení základních pojmů agenturního zaměstnávání a vymezení jednotlivých subjektů, které 

se agenturního zaměstnávání účastní. 

Druhá kapitola je věnována historickému vývoji agenturního zaměstnávání se zaměřením 

zejména na úpravu mezinárodní. Dále je v této kapitole stručně nastíněna unijní právní úprava 

agenturního zaměstnávání a vývoj tuzemské právní úpravy ve vztahu k agenturnímu 

zaměstnávání. 

Agenturám práce je zasvěcena kapitola třetí. Důraz je kladen zejména na samotný proces 

vzniku agentury práce, na nezbytné náležitosti při žádosti o povolení k jednotlivým formám 

zprostředkování zaměstnání či na povinnost složení půlmilionové kauce, která byla zavedena 

právě výše zmíněnou novelou. 
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Čtvrtá kapitola pak pojednává o vzájemných smluvních vztazích jednotlivých subjektů 

účastnících se procesu agenturního zaměstnávání. Těmito subjekty jsou uživatel, agentura práce 

a agenturní zaměstnanec. 

Cílem závěřečné kapitoly je pojednat o vybraných tématech týkajících se agenturního 

zaměstnávání, která se z pohledu současné právní úpravy mohou jevit jako problematická. 

Konkrétně jsem se v této kapitole rozhodl pojednat o srovnatelných pracovních a mzdových 

podmínkách mezi dočasně přiděleným zaměstnancem agentury práce  a srovnatelným 

„kmenovým“ zaměstnancem uživatele, o odpovědnosti za škodu v rámci agenturního 

zaměstnávání, o právu na informace a projednání a o agenturním zaměstnávání s přeshraničním 

prvkem. 

Diplomová práce je zpracována dle právní úpravy účinné ke dni 24. 6. 2019. 
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1 Agenturní zaměstnávání a některé související pojmy 

1.1 Zprostředkování zaměstnání 

V České republice může být zaměstnání zprostředkováno buď skrze krajské pobočky 

Úřadu práce České republiky, nebo prostřednictvím agentur práce. Agentury práce jsou fyzické 

nebo právnické osoby, které provádí zprostředkování zaměstnání na základě povolení  

od generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. V ustanovení § 14 odst. 1 zákona  

č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“) jsou uvedeny základní formy 

zprostředkování zaměstnání, kterými jsou:  

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

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; 

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

se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její 

provedení; 

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

Ustanovení §14 odst. 5 ZoZ stanoví, že krajské pobočky Úřadu práce České republiky 

mohou zprostředkovávat zaměstnání způsoby uvedenými výše v bodech a) a c), zatímco 

agentury práce mohou zprostředkovávat zaměstnání i způsobem uvedeným pod bodem b). 

Zákon o zaměstnanosti ve svém § 119a upravuje též institut tzv. sdíleného zprostředkování 

zaměstnání. Jedná se o spolupráci mezi „agenturou práce a krajskou pobočkou úřadu práce, 

která může zprostředkovávat (za podmínek stanovených v ZoZ) zaměstnání uchazečům  

o zaměstnání prostřednictvím agentury práce“.1 

1.2 Závislá práce 

Pojem závislá práce je definován v § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPr“) jako „práce, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“. V druhém odstavci 

téhož paragrafu pak zákonodárce stanoví, že: „Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat 

                                                 

1 BĚLINA, Miroslav a  Jan PICHRT a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání.  

V Praze: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-667-8. str. 362 
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nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“2 

Ustanovení § 3 ZPr dále obsahuje podmínku, dle které lze závislou práci vykonávat pouze  

v základním pracovněprávním vztahu, s výjimkou případů, které jsou upraveny zvláštními 

právními předpisy,3 přičemž základním pracovněprávním vztahem se rozumí pracovní poměr 

nebo právní vztah založený některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,  

tj. dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. 

Zákonodárce si byl vědom, že agenturní zaměstnávání nenaplňuje všechny výše uvedené 

definiční znaky závislé práce.4 Tuto skutečnost promítl do ustanovení § 307a ZPr, na základě 

něhož stanovil, že za závislou práci se považuje i agenturní zaměstnávání.5 Zákonodárce  

tak výslovně určil, že se agenturní zaměstnávání považuje za závislou práci bez ohledu na to,  

zda naplňuje všechny znaky závislé práce obecně vymezené v § 2 ZPr.6 

1.3 Agenturní zaměstnávání a jeho atypičnost 

V pracovněprávní teorii se pro formy zaměstnání, které nenaplňují obecně přijímané 

definiční znaky „typického zaměstnání“, tj. pracovněprávní vztah sjednaný na plný úvazek  

a na dobu neurčitou, vžilo označení atypické zaměstnání.7 

                                                 

2  §2 odst. 2 ZPr 

3  Jedná se například o zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

4  Rozdíly pramení zejména ze skutečnosti, že v rámci agenturního zaměstnávání není zaměstnavatel de iure  

a zaměstnavatel de facto tentýž subjekt. K vzájemným vztahům subjektů agenturního zaměstnávání viz 

kapitola 4 této diplomové práce. 

5  § 307a ZPr: „Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení 

podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance  

k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní 

činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní 

smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů 

uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou 

práce a uživatelem.“ 

6 K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C. H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 86 - 87 

7 BĚLINA, Miroslav a  Jan PICHRT a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání.  

V Praze: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-667-8. str. 158 - 159, srov. PICHRT, Jan. Agenturní 

zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C. H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-

0. str. 7 



 5 

V užším slova smyslu bývá pod pojmem atypické zaměstnání chápáno i agenturní 

zaměstnávání, v širším slova smyslu pak bývají pod tento pojem řazeny všechny pracovní 

úvazky na dobu určitou a úvazky na kratší pracovní dobu. 

Pokud jde o agenturní zaměstnávání, projevuje se jeho atypičnost především ve dvou 

znacích. Prvním znakem je dočasnost pracovního poměru,8 druhým znakem je pak místo výkonu 

práce, kdy k práci dochází na pracovišti uživatele, nikoli zaměstnavatele (agentury práce). Z toho 

plyne i další atypičnost agenturního zaměstnávání - zaměstnavatel de iure a zaměstnavatel  

de facto nejsou shodné subjekty.9 

V tuzemském právním řádu je agenturní zaměstnávání definováno v § 307a  ZPr a dále pak 

v ustanovení § 66 ZoZ ve spojení s § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ. Obě tyto definice jsou obsahově 

totožné, nalezneme v nich pouze drobné formulační odlišnosti, které „jsou ovlivněny akcenty 

veřejnoprávního a soukromoprávního vymezení agenturního zaměstnávání“.10 

Na nadnárodní úrovni je k vymezení pojmu agenturní zaměstnávání nutnu nahlédnout 

zejména do Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce 

a dále pak do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES. 

Obecně lze říci, že agenturní zaměstnávání je jednou z forem zprostředkování zaměstnání, 

kdy agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli (uživateli). Toto dočasné přidělení je uskutečňováno na základě ujednání 

v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit 

svému zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a agenturní zaměstnanec se na straně druhé 

zaváže tuto práci konat v souladu s pokyny uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, která je uzavřena mezi agenturou práce a uživatelem. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že agenturní zaměstnávání nelze vykonávat na základě 

dohody o provedení práce. Tato problematika bude blížeji rozebrána v kapitole 4.1 této 

diplomové práce. 

1.4 Subjekty agenturního zaměstnávání 

Jak již bylo uvedeno na předchozích řádcích, agenturní zaměstnávání je jednou z forem 

zprostředkování zaměstnání, mezi jejíž základní znaky patří existence tří subjektů, které se na 

                                                 

8 K tomu blíže kapitola 4.4 této diplomové práce. 

9 PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C. H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 7 

10 ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 10. 5. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 



 6 

realizaci agenturního zaměstnávání podílejí. Těmito subjekty jsou agentura práce, agenturní 

zaměstnanec a uživatel. Vzájemné právní vztahy těchto subjektů jsou upraveny na základě dvou 

dvoustranných právních jednání (smluv) a jednoho jednostranného právního jednání (písemného 

pokynu). Přesněji řečeno se jedná o smlouvu mezi agenturou práce a uživatelem a o smlouvu 

mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Jednostranným právním jednáním  

se pak rozumí takový písemný pokyn, na jehož základě agentura práce přidělí agenturního 

zaměstnance k uživateli.11 

Na následujících řádcích se budu stručně věnovat vymezení pojmů agentura práce, 

agenturní zaměstnanec a uživatel. Samotným agenturám práce pak bude s ohledem na jejich 

význam pro tuto diplomovou práci věnována celá třetí kapitola této diplomové práce. 

1.4.1 Agentura práce 

Hovoříme-li o agentuře práce jakožto o jednom ze subjektů agenturního zaměstnávání, 

rozumí se agenturou práce zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba), který je držitelem 

povolení k agenturnímu zaměstnávání12 a který „dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu 

práce k jinému zaměstnavateli“.13 

Z hlediska unijního práva je agentura práce definována jako „fyzická nebo právnická 

osoba, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy uzavírá pracovní smlouvy nebo je  

v pracovněprávním vztahu se svými zaměstnanci, aby je mohla přidělit uživatelům, u nichž tito 

zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich dohledem a vedením pracují“.14 

1.4.2 Agenturní zaměstnanec 

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2008/104/ES o agenturním 

zaměstnávání je za agenturního zaměstnance považován ten zaměstnanec, který: „má pracovní 

smlouvu nebo je v pracovněprávním vztahu s agenturou práce, za účelem přidělení k uživateli, 

aby pod jeho dohledem a vedením po přechodnou dobu pracoval“.15 

                                                 

11  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 76 - 77 

12  K jednotlivých formám zprostředkování zaměstnání, jakož i náležitostem, které jsou s jednotlivými žádostmi 

spojeny, viz kapitola 3.1 této diplomové práce.  

13  § 307a ZPr 

14  Čl. 3 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 

15  Čl. 3 odst. 1 písm. c) Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 



 7 

Od těchto zaměstnanců je pak nutno odlišit tzv. „kmenové“ zaměstnance agentury práce, 

tj. ty zaměstnance, kteří zajišťují vlastní chod agentury práce a nejsou agenturou práce 

zaměstnáváni za účelem jejich dočasného přidělení k uživateli, přičemž „rozdíl mezi těmito 

jednotlivými kategoriemi zaměstnanců agentur práce by měl být patrný již z odlišných obsahů 

jejich pracovních smluv či dohod o pracovní činnosti, které s agenturou práce uzavírají“.16 

Z pohledu flexicurity můžeme na jedné straně (sekurity) hovořit o určité ztrátě jistot 

agenturního zaměstnance,17 na druhé straně (flexibility) však může agenturní zaměstnávání 

posloužit agenturnímu zaměstnanci jako způsob získání prvních pracovních zkušeností  

či jako dočasné řešení jeho pracovního uplatnění v době hledání stabilního pracovního vztahu.18 

1.4.3 Uživatel 

Z pohledu unijního práva nalezneme explicitní vymezení pojmu uživatel ve směrnici 

Evropského parlamentu a rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání, která stanoví,  

že uživatelem se rozumí: „fyzická nebo právnická osoba, pro niž a pod jejímž dohledem  

a vedením zaměstnanec agentury práce po přechodnou dobu pracuje“.19  

Pokud jde o právo vnitrostátní, je definice pojmu uživatel obsažena pouze v ZoZ, který  

v ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) zavádí legislativní zkratku „uživatel“, kterou se rozumí  

právnická nebo fyzická osoba, odlišná od agentury práce, která přiděluje práci a dohlíží na její 

provedení. 

Komplikovanější je užívání tohoto pojmu v ZPr. Zákoník práce ve znění účinném do 31. 12. 

2011 definoval pojem uživatel v ustanovení § 2 odst. 5 a zároveň zaváděl i legislativní zkratku 

„uživatel“. S účinností od 1.1.2012 došlo k přesunutí „vymezení“ tohoto pojmu z výše 

uvedeného paragrafu do současného znění ustanovení § 307a ZPr.  Ustanovení § 307a ZPr sice 

                                                 

16  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 81 

17  Zejména pokud jde o trvání pracovněprávního vztahu, je jistota agenturního zaměstnance oproti „klasickému“ 

pracovnímu poměru výrazně omezena. Nelze však říci, že by se jednalo o narušení ochranné funkce 

pracovního práva vůči slabší straně pracovního vztahu, tj. zaměstnanci, neboť ZPr ve svých ustanoveních 

obsahuje např. zásadu zákazu diskriminace, právo na rovné pracovní a mzdové podmínky a další mechanismy 

sloužící k ochraně agenturního zaměstnance. 

18  K tomu blíže ŠLEMAROVÁ, Denisa. Agenturní zaměstnávání a dohoda o dočasném přidělení zaměstnance. 

In: ePravo.cz [online]. Publikováno 10. 12. 2009 [cit. 12. 5. 2018]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/agenturni-zamestnavani-a-dohoda-o-docasnem-pridelenizamestnance-

59384.html 

19  Čl. 3 odst. 1 písm. d) Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 
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neobsahuje výslovnou definici pojmu uživatel, avšak z textu tohoto ustanovení lze vyčíst,  

že uživatelem má být onen „jiný zaměstnavatel“, ke kterému agentura práce dočasně přiděluje 

svého zaměstnance za účelem výkonu práce.20 S ohledem na výše popsaný „přesun“ pojmu 

uživatel a alespoň jeho „skrytou“ definici v § 307a ZPr bylo nutné doplnit text ustanovení § 279 

odst. 3, který s pojmem uživatel pracuje, o odkaz právě na § 307a ZPr.21 

 Pokud jde o výhody, které agenturní zaměstnávání uživatelům přináší, můžeme hovořit 

zejména o rychlém a efektivním získávání zaměstnanců, snadnějším procesu skončení dočasného 

přidělení (oproti skončení pracovního poměru vlastního zaměstnance), úspoře nákladů, které  

by jinak byly vynaloženy za nábor vlastních zaměstnanců, či o možnosti relativně snadného 

získávání pracovníků při sezónních výkyvech.22 

Hlavní nevýhodu lze spatřovat ve finanční nákladnosti zaměstnávání pracovníků skrze 

agentury práce. Šubrt B. k tomu uvádí: „Agenturní práce nemůže být – při dodržování  

zákona – levnější než zaměstnávání vlastních kmenových zaměstnanců.“23  

Je sice pravdou, zejména s ohledem na ustanovení o srovnatelných mzdových podmínkách, 

že samotné cenové ohodnocení práce agenturního zaměstnance nemůže být nižší než cenové 

ohodnocení práce srovnatelného kmenového zaměstnance uživatele,24 avšak pro výhodnost  

či nevýhodnost agenturního zaměstnávání jako celku (z pohledu uživatele) je nutné zvážit  

i ostatní aspekty. Předně jde o skutečnost, že v případě „propuštění“25 agenturního zaměstnance 

uživatelem není uživatel povinen hradit agenturnímu zaměstnanci (narozdíl od kmenového 

                                                 

20 PICHRT,  Jan in BĚLINA, Miroslav a Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1202 

21 K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 87 - 88 

22 Srov. VALENTOVÁ, Klára. Agenturní zaměstnávání – přednosti a rizika. In: Právní prostor [online]. 

Publikováno 15. 6. 2017 [cit. 13. 5. 2018]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-

pravo/agenturni-zamestnavani-prednosti-a-rizika 

23 ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 13. 5. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

24 Vymezení pojmu srovnatelný zaměstnanec a problematice srovnatelných mzdových podmínek se blíže věnuji 

v kapitole 5.1 této diplomové práce. 

25 Přesněji řečeno by se jednalo o skončení dočasného přidělení agenturního zaměstnance jednostranným 

prohlášením uživatele podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce. Blíže k tomu v kapitole 5.4.1 této diplomové práce. 
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zaměstnance26) odstupné. Dalším argumentem může být již výše zmíněná úspora nákladů, které 

by jinak byly vynaloženy na nábor vlastních zaměstnanců.27 Dle mého názoru nelze s konečnou 

platností o jednom či druhém způsobu zaměstnávání prohlásit, že je pro uživatele výhodnější,  

či méně výhodné. Bude záležet zejména na konkrétním uživateli, na oblasti jeho podnikání, 

jakož i na aktuální ekonomické situaci, zda dá přednost „klasickému“ způsobu zaměstnávání, 

nebo zda využije služeb agentur práce. 

  

                                                 

26  Kmenovému zaměstnanci by vznikl nárok na odstupné při naplnění podmínek stanovených v § 67 ZPr. 

V takovém případě bychom už nehovořili o uživateli, ale jen a pouze o zaměstnavateli a jednalo by se  

o rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) 

ZPr, nebo dohodou z týchž důvodů. 

27 K tomu blíže ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. 

Publikováno 16. 1. 2008 [cit. 13. 5. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 
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2 Právní úprava agenturního zaměstnávání 

2.1 Vývoj mezinárodní právní úpravy agenturního zaměstnávání 

V této kapitole se zaměřím na mezinárodní úmluvy vypracované Mezinárodní organizací 

práce28 (dále jen „MOP“), které se, byť částečně, týkají tématu agenturního zaměstnávání. 

V prvopočátcích bylo na „komerční“ činnost agentur práce pohlíženo spíše negativně.  

V pořadí hned druhá úmluva MOP, tj. Úmluva MOP č. 2 o nezaměstnanosti, ve svém čl. 2 odst. 

1 stanovila pro státy, které ratifikovaly tuto úmluvu, povinnost zřídit jakýsi systém bezplatných 

veřejných agentur práce pod dozorem veřejné moci.29 Stejně tak poměrně úzce zaměřená 

Úmluva MOP č. 9 o zprostředkování práce námořníkům z roku 1920, která se (jak již název 

napovídá) zabývala zprostředkováním práce námořníkům, ve svém čl. 2 odst. 1 stanovila zákaz 

zprostředkovávat práci námořníkům za úplatu.30 

Snaha o regulaci „komerčních agentur práce“ byla patrná i z přijetí Úmluvy MOP č. 34  

o agenturách práce činných za úplatu z roku 1933.31 Definici placených zprostředkovatelen práce 

                                                 

28  Mezinárodní organizace práce, cit. BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT a kol. Pracovní právo. 7. doplněné  

a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-667-8. str. 39 - 40: „... je 

jednou z nejvýznamnějších a největších mezinárodních odborných organizací přidružených k OSN, patří mezi 

odborné organizace sociální, zdravotní a kulturní. Byla založena v roce 1919 v rámci Pařížské mírové 

konference, její ústava se stala součástí Versailleské mírové smlouvy. MOP se jako odborná organizace hlásila 

ke Společnosti národů, jejím hlavním cílem bylo zlepšit pracovní podmínky a sociální zabezpečení ve světě. 

Vypuknutí 2. světové války mělo za následek dočasné přerušení činnosti MOP. Na jaře 1944 byla na zasedání 

generální konference práce ve Filadelfii přijata Deklarace o cílech a úkolech MOP, která byla včleněna  

do ústavy a rozšířila a doplnila hlavní cíle MOP o svobodu projevu a sdružování, uznání práva na kolektivní 

vyjednávání, spolupráci zaměstnavatelů a zaměstnanců při neustálém zdokonalování výrobní činnosti  

i při přípravě a aplikaci sociálních a hospodářských opatření. Na podzim 1945 bylo na konferenci MOP  

v Paříži rozhodnuto o oficiálním rozchodu se Společností národů a navázání styků s OSN. V prosinci 1946 

generální sekretariát OSN potvrdil souhlas se spojením spoluprací a výměnou informací mezi OSN a MOP. 

MOP přijímá mezinárodní úmluvy (konvence) a doporučení týkající se zásadních otázek pracovního  

a sociálního zákonodárství.“ 

29  Čl. 2 odst. 1 Úmluvy MOP č. 2 o nezaměstnanosti: „Each Member which ratifies this Convention shall 

establish a system of free public employment agencies under the control of a central authority … “ 

30  Čl. 2 odst. 1 Úmluvy MOP č. 9 o zprostředkování práce námořníkům: „The business of finding employment for 

seamen shall not be carried on by any person, company, or other agency, as a commercial enterprise for 

pecuniary gain; nor shall any fees be charged directly or indirectly by any person, company or other agency, 

for finding employment for seamen on any ship.“ 

31  Někdy též označována jako Úmluva MOP č. 34 o placených zprostředkovatelnách práce. 
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(agentur práce) nabízela tato úmluva ve svém čl. 1 odst. 1 písm. a) a b),32 přičemž rozlišovala 

mezi tzv. výdělečnými agenturami práce, tj. subjekty, které v souvislosti se zprostředkováním 

práce sledovaly dosažení přímého či nepřímého hmotného zisku, a nevýdělečnými agenturami 

práce, tj. subjekty, které sice nesledovaly cíl hmotného zisku, ale vybíraly od zaměstnavatele 

nebo od pracovníka za dané služby zápisné, příspěvek nebo jakoukoli odměnu. 

Výše zmíněná snaha o regulaci těchto agentur práce byla promítnuta zejména 

do ustanovení čl. 2 a dále pak čl. 4 této úmluvy. Pokud jde o již zmíněné výdělečné agentury 

práce, stanovil čl. 2 odst. 1 této umluvy, že: „Výdělečné zprostředkovatelny práce (agentury 

práce) činné za úplatu, uvedené v odstavci 1 a) předchozího článku, budou zrušeny do tří let  

ode dne, kdy tato úmluva nabude účinnosti pro dotčený členský stát.“33 Při splnění podmínek 

stanovených v ustanovení čl. 3 této úmluvy byly z tohoto zákazu přípustné i určité výjimky.34 

Jedním z důvodů, proč byla zakotvena možnost udělení výjimek, byla pravděpodobně snaha 

předcházet nežádoucím situacím, které by mohly při úplném zrušení agentur práce činných  

za úplatu nastat u některých druhů povolání, a to ve státech, ve kterých bezplatné veřejné služby 

pro zprostředkování práce nebyly dosud na takové úrovni, aby mohly plně nahradit zrušené 

výdělečné agentury práce činné za úplatu.35 Na nevýdělečné agentury činné za úplatu se výše 

                                                 

32  Čl. 1 odst. 1 Úmluvy MOP č. 34 o placených zprostředkovatelnách práce: „Pro účely této úmluvy výraz 

placené zprostředkovatelny práce označuje:  

 a) Výdělečné zprostředkovatelny práce [výdělečné agentury práce], to jest kteroukoli osobu, společnost, ústav, 

jednatelství nebo jinou organizaci, která je činná jako prostředník, aby opatřila zaměstnání pracovníkovi 

 nebo pracovníka zaměstnavateli tak, aby od jednoho nebo od druhého obdržela přímý nebo nepřímý hmotný 

zisk. Toto vymezení se nevztahuje na časopisy ani jiné tiskoviny kromě těch, jejichž výlučným nebo hlavním 

účelem je jednat jako prostředník mezi zaměstnavateli a pracovníky. 

 b) Nevýdělečné zprostředkovatelny práce [nevýdělečné agentury práce], to jest zaměstnání zprostředkující 

služby společností, ústavů, jednatelství nebo jiných organizací, které sice nesledují cíl hmotného zisku,  

ale vybírají od zaměstnavatele nebo od pracovníka za řečené služby zápisné, příspěvek nebo jakoukoli 

odměnu.“ 

33  Čl. 2 odst. 1 Úmluvy MOP č. 34 o placených zprostředkovatelnách práce 

34  Kupříkladu bylo nutné předchozí projednání se zástupci zaměstnavatelů a pracovníků, dále pak se mohly tyto 

výjimky týkat pouze agentur práce pro skupiny pracovníků přesně vymezené vnitrostátním zákonodárstvím  

a patřící k povoláním, u nichž se zprostředkování práce provádí za zvláštních poměrů opravňujících takovou 

výjimku. Dále bylo stanoveno, že agentura práce, které byla výjimka udělena, se například bude muset 

podrobit dozoru příslušného orgánu nebo bude povinna mít příslušnou časově omezenou a obnovovatelnou 

licenci. 

35  Srov. Preambule doporučení MOP č. 42 o agenturách práce činných za úplatu: „ … Considering that, for 

certain occupations, the abolition of such agencies may nevertheless involve certain difficulties in countries in 
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uvedené ustanovení o zrušení do tří let nevztahovalo, avšak i jejich činnost byla touto úmluvou 

značně omezena.36 

Příklon k bezplatným veřejným službám pro zprostředkování práce byl zřejmý i z přijetí 

Úmluvy MOP č. 88 o organizaci služeb pro zprostředkování práce z roku 1948. Tato úmluva 

ukládala státům povinnost provozovat „bezplatné veřejné služby pro zprostředkování práce 

anebo dbát toho, aby takové služby byly provozovány“.37 

Další významnou mezinárodní úmluvou byla Úmluva MOP č. 96 o agenturách práce 

činných za úplatu přijatá roku 1949, která revidovala výše uvedenou Úmluvu MOP č. 34  

o agenturách práce činných za úplatu. Nová úmluva o agenturách práce činných za úplatu 

nabízela státům dvě možnosti, jak regulovat působení agentur práce činných za úplatu. První 

možnost vycházela již z myšlenky zakotvené v Úmluvě MOP č. 34, tj.: „Z myšlenky zrušení 

agentur práce činných za úplatu. Na rozdíl od ní však nestanovila přesnou dobu, v níž mělo  

ke zrušení těchto subjektů dojít, nýbrž z jejich postupného zrušování v době stanovené 

příslušným vnitrostátním orgánem. V každém případě nemělo dojít ke zrušení agentur práce 

činných za úplatu do doby, než měly být ustanoveny veřejné služby zaměstnanosti. Příslušný 

orgán mohl rovněž stanovit odlišné doby pro zrušení agentur práce činných za úplatu pro různé 

kategorie osob.“38 Druhá možnost pak byla upravena v části třetí této úmluvy. V ustanovení  

čl. 1039 byly stanoveny podmínky, za kterých bylo umožněno omezené fungování výdělečných 

                                                                                                                                                             

which the free public employment offices are not in a position completely to take the place of the agencies 

abolished;… “ 

36  Čl. 4 Úmluvy MOP č. 34 o placených zprostředkovatelnách práce: „Nevýdělečné zprostředkovatelny práce 

[nevýdělečné agentury práce] činné za úplatu uvedené v článku 1 odstavci 1 b):  

 a) budou muset mít povolení příslušného úřadu a budou podrobeny dozoru řečeného úřadu;  

 b) nebudou moci účtovat odměnu překračující sazebník, který stanoví příslušný úřad, maje přesně na zřeteli 

skutečné výlohy;  

 c) budou moci v cizině jak zprostředkovat zaměstnání pracovníkům, tak provádět jejich nábor jen tehdy, jsou-li 

k tomu oprávněny příslušným úřadem a jestliže jejich úkony budou prováděny podle dohody mezi zúčastněnými 

zeměmi.“ 

37  Čl. 1 odst. 1 Úmluvy MOP č. 88 o organizaci služeb pro zprostředkování práce 

38  KOMENDOVÁ, Jana. Úprava agentur práce v normách přijatých Mezinárodní organizací práce. In: Časopis 

pro právní vědu a praxi [online]. Brno [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2MspBmR 

39  Čl. 10 Úmluvy č. 96 o agenturách práce činných za úplatu: „Fee-charging employment agencies conducted 

with a view to profit as defined in paragraph 1 (a) of Article 1— 

  (a) shall be subject to the supervision of the competent authority;  

 (b) shall be required to be in possession of a yearly licence renewable at the discretion of the competent 

authority;  



 13 

agentur práce, v ustanovení čl. 1140 pak podmínky, za kterých bylo umožněno omezené 

fungování nevýdělečných agentur práce. Myšlenka, na základě níž docházelo k omezování,  

či dokonce rušení agentur práce, vycházela pravděpodobně z tehdejšího přesvědčení, že:  

„na zprostředkování zaměstnání se má v převážné míře podílet stát a jeho orgány 

prostřednictvím veřejných bezplatných služeb zaměstnanosti“.41 

Změnu v přístupu k soukromým agenturám práce představovala Úmluva MOP č. 181  

o soukromých agenturách práce, která revidovala Úmluvu o agenturách práce činných za úplatu 

(revidovaná), 1949, a Úmluvu o agenturách práce činných za úplatu, 1933.42 Tato úmluva byla 

přijata dne 19. června 1997 na 85. zasedání Generální konference MOP v Ženevě a v platnost 

vstoupila dne 10. května. 2000. 

Pro Českou republiku vstoupila tato úmluva v platnost (v souladu se svým čl. 18 odst. 3)43 

dne 9. října 2001. Samotné vtělení Úmluvy MOP č. 181 do českého právního řádu bylo poněkud 

specifické, neboť dne 26. listopadu 2002 byla depozitáři této úmluvy doručena ze strany České 

republika zpráva, na základě níž bylo oznámeno, že služby uvedené v článku 1 odst. 1 písm. b) 

této úmluvy44 nejsou v tomto okamžiku (tj. k 26. listopadu 2002) realizovány a právní řád je  

                                                                                                                                                             

 (c) shall only charge fees and expenses on a scale submitted to and approved by the competent authority or 

fixed by the said authority;  

 (d) shall only place or recruit workers abroad if permitted so to do by the competent authority and under 

conditions determined by the laws or regulations in force.“ 

40  Čl. 11 Úmluvy č. 96 o agenturách práce činných za úplatu: „Fee-charging employment agencies not conducted 

with a view to profit as defined in paragraph 1 (b) of Article 1— 

 (a) shall be required to have an authorisation from the competent authority and shall be subject to the 

supervision of the said authority;  

 (b) shall not make any charge in excess of the scale of charges submitted to and approved by the competent 

authority or fixed by the said authority with strict regard to the expenses incurred; and  

 (c) shall only place or recruit workers abroad if permitted so to do by the competent authority and under 

conditions determined by the laws or regulations in force.“ 

41  KOMENDOVÁ, Jana. Úprava agentur práce v normách přijatých Mezinárodní organizací práce. In: Časopis 

pro právní vědu a praxi [online]. Brno [cit. 20. 5. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2MspBmR 

42  Čl. 16 Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce: „Tato Úmluva reviduje Úmluvu o agenturách 

práce činných za úplatu (revidovaná), 1949, a Úmluvu o agenturách práce činných za úplatu, 1933.“ 

43  Čl. 18. odst. 3 Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce: „Pro každý další členský stát poté tato 

Úmluva nabude účinnosti 12 měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.“ 

44  Čl. 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce: „Služby spočívající v zaměstnávání 

pracovníků s cílem je dát k dispozici třetí straně, kterou může být fyzická nebo právnická osoba (která se dále 

bude nazývat ”uživatelský podnik”), jež stanoví jejich úkoly a dohlíží nad jejich provedením;“ 
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v současnosti neumožňuje.45 České republika tak využila ustanovení článku 2 odst. 4 písm. a)46 

této úmluvy a stanovila, že činnost definovaná v článku 1 odst. 1 písm. b) této úmluvy, tj. činnost 

spočívající v agenturním zaměstnávání, bude v rámci českého právního řádu realizována až po 1. 

říjnu 200447 v souvislosti s přijetím nové právní úpravy. 48 

Úmluva MOP č. 181 ve svém čl. 1 odst. 1. nabízí vymezení pojmu „soukromá agentura 

práce“, kterým se pro účely této úmluvy rozumí „jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 

nezávislá na veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více z následujících služeb trhu 

práce“. Již z předchozího odstavce částečně plyne, že onou službou na trhu práce se rozumí 

nejen agenturní zaměstnávání definované v čl. 1 odst. 1 písm. b), ale i „přidružené“ činnosti 

soukromých agentur práce uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a c).49 

Při vzniku této úmluvy byl kladen důraz například na potřebu pružného fungování trhu 

práce a roli, kterou v tomto ohledu mohou soukromé agentury práce sehrát, jakož i na potřebu 

chránit pracovníky před zneužíváním či potřebu zaručit právo na svobodu sdružování. Tyto cíle 

jsou uvedeny již v samotné preambuli této úmluvy. 

Úmluvu č. 181 o soukromých agenturách práce byla sdělením Ministerstva zahraničních 

věcí vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 38/2003 Sb. m. s. 

                                                 

45  Sdělení č. 38/2003 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých 

agenturách práce 

46  Článek 2 odst. 4 písm. a) Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce: „Členský stát může, po 

konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi příslušných zaměstnavatelů a pracovníků: a) za určitých 

okolností zakázat činnost soukromých agentur práce ve vztahu k určitým kategoriím pracovníků nebo odvětvím 

ekonomické činnosti, pokud jde o poskytování jedné nebo více služeb uvedených v článku 1 odstavec 1;“ 

47  Tomuto datu se blíže věnuji v kapitole 2.3 této diplomové práce 

48  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 30 - 31 

49  Čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce: „Služby pro sblížení nabídek 

a žádostí o zaměstnání, aniž by se soukromá agentura práce stala stranou pracovního poměru, který by z nich 

mohl vzniknout;“ 

 Čl. 1 odst. 1 písm. c) Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce: „Jiné služby vztahující se k hledání 

zaměstnání, stanovené kompetentním orgánem po konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi 

zaměstnavatelů a pracovníků, jako například poskytování informací, které nejsou určeny ke sblížení 

specifických nabídek a žádostí o zaměstnání.“ 
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2.2 Agenturní zaměstnávání na unijní úrovni 

V rámci Evropské unie je právní úprava agenturního zaměstnávání realizována zejména 

prostřednictvím směrnic. Mezi směrnice, které se tématu agenturního zaměstnávání věnují jen 

v určitých dílčích oblastech, lze zařadit například Směrnici Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 

1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru, 

či Směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. 

Komplexní právní úpravu agenturního zaměstnávání na komunitární úrovni přinasla až 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním 

zaměstnávání. Již z nahlédnutí do preambule této směrnice je patrné, že jejímu přijetí předcházel 

zdlouhavý a nesnadný proces vzájemných dohod a kompromisů.50 Přijetím této směrnice  

tak byla završena snaha „vytvořit na úrovni Společenství harmonizovaný rámec ochrany 

zaměstnanců agentur práce“.51 

V ustanovení čl. 152 výše uvedené směrnice o agenturním zaměstnávání je vymezena 

oblast její působnosti. Zjednodušeně lze říci, že se tato úmluva vztahuje pouze na oblast 

agenturního zaměstnávání. V souvislosti s tím je vhodné zmínit, že rozsah věcné působnosti 

Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce53 je širší, neboť dopadá i na tzv. 

                                                 

50  K tomu blíže např. EKLUND, Ronnie. Temporary Agency Work Directive: As Hollow as Swiss Cheese? in 

PICHRT, Jan a Kristina KOLDINSKÁ. Labour law and social protection in a globalized world changing 

realities in selected areas of law and policy. Alphen: Kluwer Law International, 2018. Bulletin of Comparative 

Labour Relations. ISBN 978-94-035-0093-5. str. 118 

51  Recitál 23 preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 

52  Čl. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES: „Oblast působnosti: 

 1.   Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovněprávním 

vztahu s agenturou práce a kteří jsou přiděleni uživatelům, aby pod jejich dohledem a vedením po přechodnou 

dobu pracovali.  

 2.   Tato směrnice se vztahuje na veřejné a soukromé podniky, které jsou agenturami práce nebo uživateli  

a které provozují hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy.  

 3.   Po konzultaci se sociálními partnery mohou členské státy stanovit, že se tato směrnice nevztahuje  

na pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy v rámci určitého veřejného nebo veřejnými orgány 

podporovaného programu odborného vzdělávání, začlenění nebo rekvalifikace.“ 

53  Viz kapitola 2.1 této diplomové práce 
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„přidružené“ činnosti agentur práce uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a c)54 Úmluvy MOP č. 181 

o soukromých agenturách práce.55 

2.3 Stručný vývoj vnitrostátní právní úpravy agenturního zaměstnávání 

Vývoj české právní úpravy v oblasti agenturního zaměstnávání lze z časového hlediska 

rozdělit na dvě základní etapy.56 Oddělujícím mezníkem těchto etap je datum 1. 10. 2004. 

V tento den vstoupil v účinnost zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nahradil do té 

doby účinný zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti a zároveň vstoupil v účinnost zákon  

č. 436/2004 Sb., kterým byl novelizován tehdejší zákoník práce.57 V kapitole 3.1 této diplomové 

práce krátce pojednávám o procesu vtělení Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce 

do českého právního řádu. Tato úmluva byla sdělením Ministerstva zahraničních věcí vyhlášena 

ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 38/2003 Sb. m. s. a závazky z ní vyplývající byly 

promítnuty právě do dvou výše zmíněných zákonů, tj. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

a novely zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce. 

Pokud jde o období do 30. 9. 2004, neexistovala v rámci českého právního řádu výslovná 

právní úprava agenturního zaměstnávání, to však neznamená, že neexistovaly subjekty, které by 

nevyvíjely činnost podobnou agenturnímu zaměstnání. „Jednou z nejčastěji používaných cest 

mnoha agentur práce bylo v té době užití § 38 odst. 4 ZPr 1965 upravující dočasné přidělení  

zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě. Skutečnost, že § 38 odst. 4 ZPr 

byl tímto způsobem aplikován, byla po delší dobu široce známa odborné veřejnosti i praxi. 

                                                 

54  Viz pozn. pod čarou č. 49 

55  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 31 - 32 

56  Různí autoři uvádí různý počet „etap“ ve vztahu k vývoji tuzemské právní úpravy agenturního zaměstnávání. 

Kupříkladu autor J. Pichrt uvádí období do 30. 9. 2004, do 31. 12. 2006, resp. do 31. 12. 2011 a období od 1. 1. 

2012. V rámci své diplomové práce jsem se přiklonil k dělení na dvě etapy, tj. etapu před výslovnou právní 

úpravou agenturního zaměstnávání a etapu, v rámci níž již existovala výslovná tuzemská právní úprava 

agenturního zaměstnání. K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech.  

V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 23 a 24, srov. PICHRT,  Jan  

in BĚLINA, Miroslav a Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1199 - 1200 

57  Z hlediska této novely bylo významné především zrušení § 38 odst. 4, který upravoval dočasné přidělení  

zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě,  a přidání ustanovení § 38a a § 38b, která  

se týkala právě agenturního zaměstnávání. 
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Jednalo se však o řešení nevyhovující, vynucené absencí specifické právní úpravy, která 

nereflektovala požadavky trhu.“58 

Počátek druhé etapy, jak jsem uvedl již výše v této kapitole, je ohraničen datem 1. 10. 2004, 

tj. dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a novela zákona č. 65/1965 

Sb., zákoníku práce.59 Začalo tak období, kdy český právní řád výslovně upravuje institut 

agenturního zaměstnávání. Mezi jednu z „porodních vad“ české právní úpravy patřila skutečnost, 

že od 1. 10. 2004 až do 31. 12. 2011 bylo dočasné přidělování zaměstnanců umožněno pouze 

prostřednictvím agentur práce.60 „Docházelo tedy v praxi i k situacím, kdy zaměstnavatelé 

podávali žádost k příslušnému ministerstvu o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnávání 

(jako agentura práce) pouze za účelem, aby na jeho základě provedli dočasné „přidělení“ svých 

zaměstnanců např. k jinému koncernovému subjektu apod.“61 

Řešení tohoto problému přineslo až zavedení institutu dočasného přidělení (§ 43a ZPr). 

Tento institut byl do českého právního řádu „znovuzaveden“ ke dni 1. 1. 2012 v souvislosti 

s nabytím účinnosti novely zákoníku práce.62 Předně je třeba říci, že dočasné přidělení v rámci 

agenturního zaměstnání je druhem zprostředkování zaměstnání, zatímco dočasné přidělení podle 

§ 43a ZPr je změnou pracovního poměru.63 Rozdíl je patrný už z toho, že agentura práce uzavírá 

s agenturním zaměstnancem pracovněprávní vztah právě za účelem dočasného přidělení 

k uživateli, agenturní zaměstnanec nevykonává nejdříve práci pro agenturu práce a pak až pro 

uživatele, vykonává ji přímo pro uživatele, ke kterému byl dočasně přidělen. Pro agenturu práce 

                                                 

58  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 23 - 24 

59  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce je označován jako tzv. „starý zákoník práce.“ Od 1. 1. 2007 byl „starý 

zákoník práce“ nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZPr). 

60  Nutno podotknout, že existovaly i určité výjimky, v rámci nichž mohl zaměstnavatel dočasně přidělit svého 

zaměstnance přimo. Mezi tyto výjimky patřilo např. prohlubování či zvyšování kalifikace zaměstnanců. 

61  PICHRT, Jan in BĚLINA, Miroslav a Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1199 

62  Zákon č. 365/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

63  V literatuře se lze setkat i s tím, že agenturní i „neagenturní“ dočasné přidělení bývají podřazovány do stejné 

kapitoly s názvem Změna pracovního poměru. S ohledem na výše uvedené jsem ale toho názoru, že ke změně 

pracovního poměru dochází pouze v rámci „neagenturního“ dočasného přidělení dle § 43a ZPr. Viz např. 

RANDLOVÁ, Nataša in HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-540-1. str. 154 a násl. 
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je to tedy samotné zprostředkování zaměstnání, co představuje její podnikatelskou činnost.64 

Naopak u „neagenturního“ dočasného přidělení podle § 43a ZPr se jedná o: „případ dočasné 

změny, mezi dvěma stranami již naplňovaného, pracovního poměru“.65 

Zákonodárce, vědom si (i přes výše uvedené rozdíly) jisté podobnosti obou institutů a také 

možné snahy zneužít instutu dočasného přidělení podle § 43a ZPr pro účely agenturního 

zaměstnávání, „vložil“ do zákoníku práce několik pojistek, které měly za cíl této „snaze“ 

zabránit.66 Tak např. ustanovení § 43a odst. 8 ZPr výslovně stanoví že: „Úpravu dočasného 

přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.“ Zároveň byla v ustanovení § 43a odst. 

1 ZPr stanovena podmínka, že dohoda o dočasném přidělení může být uzavřena nejdříve  

po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.67 Podobné ustanovení bychom  

u agenturního zaměstnávání hledali marně, neboť by tím byl popřen samotný smysl agenturního 

zaměstnávání. Třetí „pojistku“ pak najdeme v ustanovení § 43a odst. 2, které stanoví, že:  

„Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata;  

to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.“68 

Zajímavé je v tomto ohledu srovnání se slovenskou právní úpravou. Slovenský zákonodárce 

se vydal odlišnou cestou než ten český a rozhodl se upravit oba tyto instituty dočasného přidělení 

v rámci téhož paragrafu. Blíže k tomu kapitola 4.4 této diplomové práce. 

Pokud jde o současnou právní úpravu agenturního zaměstnávání, nalezneme ji (v rámci 

českého práva) především v ustanoveních ZPr a ZoZ. Těmto ustanovením jsem se částečně 

věnoval již v první kapitole této diplomové práce a zároveň se na ně zaměřím i v dalších 

kapitolách.  

                                                 

64  Tato činnost je regulována i veřejnoprávní úpravou, kdy k výkonu agenturního zaměstnávání je vyžadováno 

příslušné povolení. Blíže k tomu kapitola 3.1. 

65  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 21 

66  Tamtéž. str. 21 - 22 

67  Ustanovení § 43a odst. 1 zní: Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí 

zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního 

poměru.“ 

68  Odst. 5 téhož paragrafu pak stanoví: „Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, 

popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.“ 
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3 Agentury práce 

V první kapitole jsem se věnoval stručnému vymezení agentury práce jakožto subjektu 

agenturního zamětnávání. V této kapitole se zaměřím na agentury práce z širšího hlediska,   

tj. jako na jednoho ze zprostředkovatelů zaměstnání. 

Obecné vymezení agentury práce nalezneme v čl. 1 Úmluvy MOP č. 181 o soukromých 

agenturách práce, který stanoví, že se jedná o „jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, 

nezávislou na veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více z následujících služeb trhu 

práce:  

a) služby pro sblížení nabídek a žádostí o zaměstnání, aniž by se soukromá agentura 

práce stala stranou pracovního poměru, který by z nich mohl vzniknout;  

b) služby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici třetí straně, 

kterou může být fyzická nebo právnická osoba, jež stanoví jejich úkoly a dohlíží  

nad jejich provedením;  

c) jiné služby vztahující se k hledání zaměstnání, stanovené kompetentním orgánem  

po konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, 

jako například poskytování informací, které nejsou určeny ke sblížení specifických 

nabídek a žádostí o zaměstnání.“ 

V tuzemském právním řádu je pak agentura práce definována jako právnická nebo fyzická 

osoba mající povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání.69 Jednotlivým formám 

zaměstnání jsem se věnoval již v kapitole 2.1 této diplomové práce. 

 Ač se mohou výše uvedené řádky jevit jako nadbytečné a přespříliš teoretické, opak  

je pravdou. V praxi často dochází k zužování tohoto pojmu, kdy je agentura práce chápána jen 

jako subjekt agenturního zaměstnávání. Pro účely této kapitoly je správné vymezení pojmu 

agentura práce zásadní, neboť ZoZ klade na agentury práce různé podmínky podle toho, k jaké 

formě zprostředkování zaměstnání má daná agentura práce povolení.70 

3.1 Povolení agentury práce ke zprostředkování zaměstnání 

Agentury práce mohou na základě příslušného povolení zprostředkovávat zaměstnání 

jednou nebo více formami uvedenými v §14 odst. 1 písm. a) až c) ZoZ. První formou, 

označovanou jako agenturní zaměstnávání, je dočasné přidělování vlastních zaměstnanců 

k výkonu práce u uživatele na základě §14 odst. 1 písm. b). Druhou, respektive třetí formou je 

                                                 

69 §14 odst. 3 písm. b) ZoZ 

70 Viz např. kapitola 3.1.3 této diplomové práce 
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pak ostatní zprostředkovatelská činnost dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) a c). Přislušné 

povolení, které je nezbytnou podmínkou pro výkon zprostředkování zaměstnání agenturou práce, 

vydává na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby generální ředitelství Úřadu práce České 

republiky. 

Dle dřívějšího znění ZoZ musely fyzické nebo právnické osoby ve své žádosti 

specifikovat, zda žádají o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky,  

ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky, či ke zprotředkování 

zaměstnání do zahraničí. Novela ZoZ provedená zákonem č. 206/2017 Sb., s účinností  

od 29. 7. 2017 tento proces značně zjednodušila. Dle současné právní úpravy je povolení  

ke zprostředkování zaměstnání udělováno v jednotném rozsahu, tzn. že: „Došlo ke sloučení 

oprávnění ke zprostředkování zaměstnání občanům České republiky, Evropské unie / Evropského 

hospodářského prostoru a cizincům na území České republiky a do zahraničí v jedno 

povolení.“71 

3.1.1 Náležitosti žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání 

Nezbytným krokem osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání je podání 

žádosti. Tato žádost musí splňovat jednak obecné náležitosti stanovené v § 45 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SpŘ“) a dále pak obsahové náležitosti uvedené v § 61 ZoZ. 

Fyzická i právnická osoba musí v žádosti uvést své identifikační údaje, předmět 

podnikání (fyzická osoba i místo podnikání) a formu zprostředkování, pro kterou je povolení 

žádáno. Nad rámec výše uvedeného musí právnická osoba uvést i identifikační údaje 

odpovědného zástupce. 

Fyzická osoba je dále povinna k žádosti připojit doklad o své odborné způsobilosti, 

adresu pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět, a jedná-li se o zahraniční 

fyzickou osobu, pak i potvrzení o bezúhonnosti. 

Právnická osoba je k podané žádosti povinna připojit potvrzení o bezúhonnosti 

odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická osoba, a doklad o odborné způsobilosti 

odpovědného zástupce. Dále pak prohlášení odpovědného zástupce, kterým tento zástupce 

vyjadřuje souhlas s ustanovením do funkce, a adresu svých pracovišť, která budou 

zprostředkování zaměstnání provádět. 

                                                 

71 Změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2017 

[cit. 5. 6. 2018]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zmeny 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že potvrzení o bezúhonnosti je jako příloha k žádosti  

o zprotředkování zaměstnání vyžadováno pouze v případech, kdy žádost podává zahraniční 

fyzická osoba, respektive odpovědný zástupce právnické osoby, kterým je zahraniční fyzická 

osoba. V případě „českých fyzických osob“ si doklad o bezúhonnosti, kterým se v tomto případě 

rozumí výpis z evidence Rejstříku trestů, obstarává generální ředitelství Úřadu práce České 

republiky z vlastní iniciativy. Tím však není dotčena možnost žadatele o zprostředkování 

zaměstnání předložit tento výpis přímo.72  

Podmínce bezúhonnosti a odborné způsobilosti se budu věnovat důkladněji  

na následujících řádcích. 

3.1.2 Podmínky pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání 

Aby mohlo být žadateli na základě podané žádosti vydáno příslušné povolení  

ke zprostředkování zaměstnání, je zapotřebí, aby tento žadatel splňoval podmínky, které jsou 

stanoveny v § 60 odst. 2 - 10 ZoZ. 

Má-li být povolení ke zprostředkování zaměstnání uděleno fyzické osobě, je po ní 

vyžadováno dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště 

na území České republiky a zároveň i splnění podmínky, která stanoví, že fyzická osoba  

v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, 

statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení  

ke zprostředkování zaměstnání z důvodů stanovených v ust. § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 

odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly  

k odejmutí povolení.73 

Podmínkou bezúhonnosti se rozumí, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena  

pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. Tato skutečnost se dokládá výpisem  

z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, u zahraniční fyzické osoby 

odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých 

se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový 

doklad nevydává, čestným prohlášením učiněným před příslušným správním nebo soudním 

orgánem tohoto státu. 

                                                 

72 K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 44 až 45 

73 § 60 odst. 2 ZoZ 
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Požadavek odborné způsobilosti fyzické osoby lze pro větší přehlednost rozdělit do dvou 

základních složek - dosažený stupeň vzdělání a odborná praxe. Obecně lze říci, že žadatelův 

dosažený stupeň vzdělání ovlivňuje potřebnou délku odborné praxe, kdy: „Za odborně 

způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 

dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být 

zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou 

praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování 

zaměstnání povoleno.“74 

V odborné literatuře se objevují protichůdné názory, zda samotné praxi musí či nemusí 

předcházet dosažení příslušeného vzdělání. Osobně se přikláním k názoru, že získání praxe není 

vázáno až na období po dokončení vzdělání, neboť teleologickým ani jazykovým výkladem 

nelze k takovémuto „omezení“ doby získání praxe dospět.75 

Pokud jde o způsob doložení odborné praxe, zákon nenabízí žádný taxativní výčet 

dokumentů, které by měl žadatel ke své žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání 

přiložit. Dle pokynů MPSV „je vždy na žadateli, aby doložil takové doklady, kterými prokáže 

osobní a soustavný výkon činností ve vztahu k oboru, pro který má být zprostředkování 

zaměstnání povoleno, případně ve vztahu ke zprostředkování zaměstnání obecně“.76 

Žádá-li o povolení ke zprostředkování zaměstnání právnická osoba, musí mít ustanoveného 

odpovědného zástupce, tj. fyzickou osobu. Na tohoto zástupce se vztahují nejen všechny výše 

uvedené podmínky, ale i další omezení, kterými ZoZ reguluje oblast odpovědných zástupců.  

Jde o následující kumulativní podmínky uvedené v § 60 odst. 10 ZoZ: 

- fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze  

u jedné právnické osoby, 

- nelze být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako 

fyzická osoba, 

- funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru  

s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně, přičemž splnění 

                                                 

74 § 60 odst. 8 ZoZ 

75  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 46 

76  Změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2017 

[cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zmeny 
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této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby. 

Poslední z výše uvedených podmínek byla zákonodárcem zavedena zejména z toho 

důvodu, že: „V praxi se objevovaly situace, kdy mnohdy ani samotní odpovědní zástupci 

nevěděli, zda odpovědnými zástupci skutečně jsou, případně ve vztahu k jaké agentuře práce tuto 

činnost vykonávají.“77 Současná právní úprava má tedy za cíl zajistit užší svázání agentury 

práce, která je právnickou osobou, s jejím odpovědným zástupcem. 

Pokud jde o právnickou osobu jako takovou, ZoZ stanoví, že musí být bezúhonná,  

tzn. že obdobně jako u osob fyzických nesmí být pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin 

nebo pro trestný čin proti majetku. 

V rámci povolovacího procesu vystupuje i tzv. komise pro udělování povolení  

ke zprostředkování zaměstnání. Tato komise má nejméně 5 členů, zřizuje ji generální ředitel 

Úřadu práce České republiky a jejím úkolem je posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání včetně jejích příloh. Generálnímu řediteli Úřadu práce České republiky pak komise 

předkládá návrh rozhodnutí o této žádosti.78 

Zavedení výše uvedené komise se stalo terčem kritiky zejména ze strany Asociace 

pracovních agentur (dále jen „APA“), která ve svých připomínkách k této novele uvádí: „Tím,  

že zákon nestanovuje jasné podmínky pro obsah Statutu Komise a Jednacího řádu Komise  

a vkládá je do rukou generálního ředitele ÚP, může lehce dojít systémově k vytvoření korupčního 

prostředí, kdy nerozhoduje nezávislý úřad, ale lidé ze stejného trhu o svých konkurentech.  

V podstatě mafiánský princip.“79 

Přestože se APA staví negativně k téměř jakékoli regulaci agentur práce, je pravdou,  

že zavedení komise se mi taktéž jeví jako nadbytečný krok. Zákonodárce v důvodové zprávě  

ke zmiňované novele nikterak nezdůvodňuje potřebu zřízení této komise. Osobně souhlasím 

zejména se závěrem uvedeným v pozměňovacím návrhu poslankyně Ing. Markéty Pekarové 

Adamové, který říká, že: „Udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je formou 

nárokového řízení, kdy jestliže žadatel splní zákonem stanovené podmínky, má zákonný nárok  

na udělení povolení. V řízení není žádný prostor pro správní uvážení nebo jiné hodnocení 

                                                 

77  Důvodová zpráva k návrhu zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

78  § 60 odst. 13 ZoZ 

79  Stanovisko APA k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. In: 

APA.cz  [online]. [cit. 12. 6. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Kt1u4V  
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žadatele. Pro posouzení splnění podmínek pak není nutné zřizovat poradní komisi, neboť  

to ničím nevybočuje z běžné agendy úředníků správních orgánů.“80 

3.1.3 Stanovisko Ministerstva vnitra 

Další podmínkou, kterou musí fyzická nebo právnická osoba žádající o povolení  

ke zprostředkování zaměstnání splnit, je získání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva 

vnitra, které se vydává na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce České republiky.  

Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení 

ke zprostředkování zaměstnání z hlediska tří kritérií - veřejného pořádku, bezpečnosti  

a dodržování práv třetích osob. Ke zjištění těchto kritérií může Ministerstvo vnitra využít nejen 

kompetencí, kterými disponuje z hlediska své podstaty, ale i kompetencí, které jsou mu dány  

v § 60a odst. 2 ZoZ.81 Může tak požadovat opis z evidence Rejstříku trestů žádající fyzické 

osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo jejího odpovědného 

zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, může o nich  zjišťovat informace u Policie České 

republiky, zpravodajské služby nebo jiného orgánu veřejné správy. Ministerstvo vnitra je taktéž 

oprávněno vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo 

právnické osoby, sídlo fyzické osoby, není-li jím její bydliště, a pracoviště.  Tato kompetence 

byla do ZoZ vložena zejména z důvodu odstranění pochybností o rozsahu dokladů, které  

je oprávněno Ministerstvo vnitra posuzovat.82 

Pokud jde o lhůtu, ve které je Ministerstvo vnitra povinno své závazné stanovisko  

k udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání doručit zpět generálnímu ředitelství Úřadu 

práce České republiky, stanoví zákon, že se tak musí stát do 15 pracovních dnů ode dne obdržení 

žádosti o závazné stanovisko. Neučiní-li tak do konce této lhůty, má se za to, že s udělením 

povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí. 

                                                 

80  Pozměňovací návrhy poslankyně Ing. Markéty Pekarové Adamové k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: APA.cz 

[online]. [cit. 25. 6. 2018]. Dostupné z: http://1url.cz/5tAfG 

81  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 48 

82  K tomu blíže: Důvodová zpráva k návrhu zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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3.1.4 Povinnost složení kauce 

Asi nejvýraznější změnou, kterou zavedla novela ZoZ, provedená zákonem č. 206/2017 

Sb., s účinností od 29. 7. 2017, je povinnost fyzické nebo právnické osoby žádající  

o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) složit kauci ve výši půl 

milionu korun. Hlavním důvodem zavedení této kauce je podle důvodové zprávy posílení 

důvěryhodnosti agenturního zaměstnávání, jakož i zamezení vzniku účelově zakládaných 

agentur práce, jejichž prostřednictvím docházelo v rámci jednoho měsíce k přidělování jednoho  

a téhož zaměstnance témuž uživateli tak, aby tato jednotlivá přidělení splňovala rozsah  

tzv. zaměstnání malého rozsahu, při němž nevzniká povinnost odvádět za takového zaměstnance 

zdravotní a sociální pojištění. 

Samotná výše kauce byla stanovena na částku 500.000,- Kč zejména s ohledem  

na „omezenou odpovědnost právnických osob, kdy tyto osoby mohou být založeny se zcela 

minimálním vkladem, přičemž účelem kauce je prokázání finanční způsobilosti, tzn. dostát svým 

závazkům“.83 Lze tedy konstatovat, že tato kauce má v určitém ohledu suplovat základní kapitál 

společnosti a poskytnout tak alespoň minimální záruku toho, že agentury práce působící  

na našem trhu budou schopny dostát svým závazkům. 

Kauce se poskytuje na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce České republiky 

složením částky na jeho zvláštní účet, a to až po splnění všech podmínek stanovených  

pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání. Částku je nutno poslat jednorázově a v celé 

výši. Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, stává se složená částka 

přeplatkem, který je v případě jeho vratitelnosti vrácen do 60 dnů od zániku povolení.84 

Odpůrci zavedení této kauce kritizují zejména její jednotnou výši bez jakýchkoli ohledů  

na velikost a postavení agentury práce na trhu agenturního zaměstnávání. APA dokonce uvádí, 

že: „kauce je zcela v rozporu s nálezem Nejvyššího soudu, který u kaucí pro distributory paliv  

už konstatoval, že nemohou být jednotné pro všechny subjekty bez ohledu na jejich velikost  

a finanční sílu“.85 

Nálezem Nejvyššího soudu, který APA zmiňuje, je zřejmě myšlen nález soudu 

Ústavního.86 Dle mého názoru však nelze automaticky směšovat kauci pro distributory 

                                                 

83  Tamtéž 

84  § 60b odst. 2 a 3 ZoZ 

85  Stanovisko APA k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. In: 

APA.cz  [online]. [cit. 27. 6. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Kt1u4V 

86  Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014, sp. zn. Pl. ÚS 44/13 
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pohonných hmot s kaucí pro agentury práce. Je sice pravdou, že Ústavní soud ve svém nálezu  

ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 44/13, označil kauci pro distributory pohonných hmot  

za protiústavní z důvodu nemožnosti její diferenciace, avšak na danou problematiku je nezbytné 

nahlížet v rámci daných souvislostí.  

Předně je nutno zmínit samotnou výši oné kauce, která pro distributory pohonných hmot 

činila 20 milionů Kč. Jednalo se tedy o částku 40x vyšší, než jakou musí uhradit žadatel  

o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Dále považuji za důležité zmínit i dopady, které 

přineslo zavedení zmiňované dvacetimilionové kauce. Dle vyjádření předsedy Společenství 

čerpacích stanic Ivana Indráčka poklesl v roce 2014 počet aktivních distributorů pohonných 

hmot z 500 na 162. Pokud by se do počtu zahrnovaly i neaktivní firmy, kterých bylo  

před zavedením kauce přes 1 900, pak by počet distributorů k roku 2014 klesl zhruba  

na desetinu.87 Situace na trhu agenturního zaměstnávání není ani zdaleka tak dramatická.  

V květnu roku 2018 působilo v České republice 932 agentur práce, které disponovaly povolením 

ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b),88 přičemž před účinností této novely 

působilo na českém trhu 1 313 agentur práce. Opět hovoříme jen o těch agenturách práce, které 

disponovaly povolením ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b).89 

S ohledem na výše uvedené jsem toho názoru, že kauce pro fyzické nebo právnické osoby 

žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) byla stanovena 

v adekvátní výši, a není tak překážkou pro vstup na trh agenturního zaměstnávání.  

3.1.5 Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání 

Rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání je správním rozhodnutím, které 

musí splňovat jednak náležitosti ve smyslu procesním, kterými se dle § 68 odst. 1 SpŘ rozumí 

výrok, odůvodnění a poučení, a dále pak náležitosti ve smyslu hmotněprávním, které jsou pro 

fyzické i právnické osoby stanoveny v § 62 ZoZ. „Samotné rozhodnutí je pak svoji povahou 

                                                 

87  Kauce 20 milionů pro distributory benzinu neplatí, rozhodl Ústavní soud. In: iDnes.cz [online]. [cit. 26. 6. 

2018]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/kauce-pro-distributory-pohonnych-hmot-neplati-rozhodl-

ustavni-soud-1i6-/ekonomika.aspx?c=A140526_110948_ekonomika_spi 

88  Údaj dostupný ke dni 26. 6. 2018 na https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace/ 

89  Ve vánoční sezóně zmizela z trhu skoro polovina legálních agentur práce. In: APA.cz [online]. [cit. 26. 6. 

2018]. Dostupné z: http://www.apa.cz/dokument/tiskova_zprava_apa_2017_11_13.pdf 
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individuální správní akt, který v jednotlivém případě zakládá účastníkovi řízení práva  

a povinnosti.“90 

Pokud jde o hmotněprávní náležitosti výroku rozhodnutí o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání fyzické i právnické osobě, jsou stanoveny následovně. V povolení  

ke zprostředkování zaměstnání se v obou případech uvedou identifikační údaje, u fyzické osoby  

s výjimkou rodného čísla a místa narození, u právnické osoby pak i identifikační údaje 

odpovědného zástupce, taktéž s výjimkou rodného čísla a místa narození, dále se v obou 

případech uvede forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání 

povoluje, a doba, na kterou se povolení vydává.91 

Jak vyplývá z výše uvedeného, jednou z náležitostí, která musí být uvedena ve výrokové 

části rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání, je i doba platnosti tohoto povolení, 

která je odvislá od formy zprostředkování zaměstnání. Zatímco povolení ke zprostředkování 

zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se vydává na dobu neurčitou, povolení 

ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) se vydává na dobu 3 let. 

Novela ZoZ provedená zákonem č. 206/2017 Sb., s účinností od 29. 7. 2017, pak přinesla 

změnu v případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 

1 písm. b). Současné znění ZoZ stanoví, že je-li tato další žádost podána nejdříve 3 měsíce  

před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného ke zprostředkování zaměstnání touto 

formou, vydává se povolení na dobu neurčitou jako opakované, a to za podmínky, že: 

„předchozí povolení ke zprostředkování zaměstnání nezaniklo z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 

písm. a), b) nebo d) před vydáním opakovaného povolení“.92 Jinými slovy došlo v případě 

agenturního zaměstnávání k odstranění povinnosti agentur práce každé 3 roky žádat o nové 

povolení pro tuto formu zprostředkování zaměstnání. 

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku. Úprava navazuje  

na sjednocení rozsahu povolení ke zprostředkování zaměstnání, o kterém jsem hovořil v bodu 

3.1 této kapitoly, kdy dle současné právní úpravy je výše správního poplatku vázána poze na 

formu zprostředkování zaměstnání, pro kterou bylo příslušné povolení uděleno. Vydání povolení 

pro agenturní zaměstnávání je zpoplatněno částkou ve výši 25.000,- Kč, vydání opakovaného 

                                                 

90  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 50 - 51 

91  § 62 odst. 1 a 2 ZoZ 

92  § 62 odst. 3 ZoZ 
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povolení pro agenturní zaměstnávání částkou ve výši 15.000,- Kč a vydání povolení pro ostatní 

zprostředkovatelskou činnost dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) a c) pak částkou ve výši 

5.000,- Kč. 

3.1.6 Zánik a odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 

Opakem procesu udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je jeho zánik, respektive 

jeho odejmutí. ZoZ ve svém § 63 odst. 1 poskytuje taxativní výčet právních skutečností, které 

mají za následek zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání. Jde o: 

- smrt fyzické osoby nebo zánik právnické osoby, 

- výmaz podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční 

osoby z obchodního rejstříku, 

- uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, 

- rozhodnutí generálního ředitelství Úřadu práce České republiky o odejmutí 

povolení. 

V §63 odst. 2  a násl. ZoZ jsou uvedeny jednotlivé důvody k odejmutí povolení  

ke zprostředkování zaměstnání. Tyto důvody lze rozdělit do několika skupin, kdy odejmutí 

povolení ke zprostředkování zaměstnání je zapříčiněno buď tím, že: 

- právnická osoba nebo fyzická osoba přestane splňovat podmínky nutné pro udělení 

povolení ke zprostředkování zaměstnání, 

- dojde k porušení právních předpisů (ZoZ, ZPr), 

- dojde k uložení trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu zprostředkování 

zaměstnání, případně pokud v době tohoto zákazu k této činnosti stále dochází, 

- právnická osoba nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez náležitě 

sjednaného pojištění, 

- právnická osoba nebo fyzická osoba opakovaně nesplní oznamovací povinnost 

podle ZoZ, 

- nebo o to agentura práce sama požádá.93 

I této oblasti se dotkla novela ZoZ provedená zákonem č. 206/2017 Sb., s účinností  

od 29. 7. 2017. Předně rozšířila taxativní výčet důvodů, pro které generální ředitelství Úřadu 

práce České republiky odejme rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání. Dle 

současného znění ZoZ je toto povolení odňato i v případě, kdy agentura práce nejméně po dobu 

                                                 

93  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 60 - 64 
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2 let dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele. Zákonodárce 

přistoupil k zavedení tohoto důvodu pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 

zejména ve snaze zamezit existenci agenturám práce, které svou činnost, tedy přidělování 

zaměstnanců k uživateli, vůbec nevykonávají.94 

Změnou prošla i situace, kdy právnická osoba nebo fyzická osoba poruší povinnost, která 

se agenturám práce ukládá v § 307b, § 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 a 6 Zpr. Dle současného 

znění ZoZ již nedochází k obligatornímu odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání,  

ale záleží na správním uvážení generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, jakým 

způsobem a jak intenzivně agentura práce uvedená ustanovení porušila a zda postačí pokuta 

uložená orgány inspekce práce, či zda přistoupí k odejmutí povolení ke zprostředkování 

zaměstnání. 

3.2 Povinnosti agentury práce při agenturním zaměstnávání 

3.2.1 Povinné pojištění pro případ úpadku 

Z ustanovení § 58a ZoZ vyplývá pro agentury práce, které mají povolení  

ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), povinnost sjednat si pojištění  

pro případ svého úpadku. Účelem tohoto opatření je zejména ochrana agenturních zaměstnanců, 

neboť „na základě tohoto pojištění vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění  

v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu“.95 Je vhodné zmínit, 

že tímto ustanovením nebyla duplikována povinnost státu uspokojit splatné mzdové nároky 

zaměstnance nevyplacené mu jeho zaměstnavatelem z důvodu platební neschopnosti, jak stanoví 

§ 1a zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele  

a o změně některých zákonů, neboť ustanovení § 2 odst. 5 téhož zákona výslovně stanoví,  

že se výše zmíněná povinnost státu nevztahuje na zaměstnance agentur práce, kterým  

je zprostředkováno zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b). Dochází tak k zajímavé situaci,  

kdy v případě úpadku agentury práce by tímto pojištěním byli „chráněni“ pouze agenturní 

                                                 

94  Důvodová zpráva k návrhu zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

95  § 58a odst. 1 ZoZ 
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zaměstnanci, zatímco kmenoví zaměstnanci agentury práce96 by se se svými mzdovými nároky 

museli obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky.97 

Jak již bylo uvedeno na předchozích řádcích, povinnost sjednat si pojištění pro případ 

úpadku dopadá pouze na agentury práce, které mají povolení ke zprostředkování zaměstnání 

podle § 14 odst. 1 písm. b), přičemž výše tohoto pojištění musí být sjednána tak, aby zajistila 

výplatu mzdy nejméně do výše trojnásobku průměrného měsíčního čistého výdělku všech 

agenturních zaměstnanců, které agentura práce dočasně přiděluje nebo které bude dočasně 

přidělovat k výkonu práce u uživatele. Povinnost pojistit se proti úpadku se vztahuje  

i na agentury práce, které sice mají vydané povolení k agenturnímu zaměstnávání, avšak nemají 

žádné dočasně přidělené zaměstnance.98 

3.2.2 Evidence agentur práce 

V souvislosti s touto problematikou je nejprve nutné určit, zda hovoříme o evidenci  

ve smyslu evidenční a oznamovací povinnosti agentury práce, či ve smyslu činnosti Úřadu práce 

České republiky, který vede evidenci agentur práce. 

Pokud jde o evidenční a oznamovací povinnosti agentur práce, můžeme pro větší 

přehlednost hovořit o dvou na sebe navazujících povinnostech, tj. povinnosti evidenční  

a povinnosti oznamovací. 

Na základě evidenční povinnosti musí agentura práce evidovat počet volných míst, na které 

je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a) ZoZ, počet umisťovaných 

fyzických osob a počet zaměstnanců, jimž je zprostředkováno zaměstnání podle § 14 odst. 1 

písm. b) ZoZ.99 

 Oznamovací povinnost pak pro agenturu práce znamená, že nejpozději do 31. ledna 

běžného roku musí generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky sdělit výše uvedené 

evidenční údaje za předcházející kalendářní rok. 

                                                 

96  Blíže k rozdílu agenturní zaměstnanec a kmenový zaměstnanec agentury práce viz kapotila 1.4.2 této 

diplomové práce 

97  § 4 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně 

některých zákonů 

98  Nejčastěji kladené dotazy k problematice pojištění agentur práce. In: Integrovaný portál MPSV [online]. 2012 

[cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pojisteni_agentury_prace 

99  § 59 odst. 1 ZoZ 
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V případě nesplnění evidenční nebo oznamovací povinnosti se agentura práce dopouští 

přestupku, za což jí může být uložena pokuta do výše 100 000 Kč.100 

Samotnou evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování 

zaměstnání, vede Úřad práce České republiky. Dle § 65 ZoZ je tato evidence rozdělena do dvou 

částí, tj. na veřejně přístupnou a veřejně nepřístupnou část. Evidence obsahuje všechny údaje, 

které jsou uvedeny v § 62 ZoZ, přičemž veřejně přistupná část této evidence obsahuje pouze 

údaje uvedené pod v § 61 odst. 1 písm. a) až e) a v § 61 odst. 3 písm. a) až d) kromě rodného 

čísla, data a místa narození, bydliště a informace o pozastavení výkonu činnosti, která spočívá  

ve zprostředkování zaměstnání.101   

                                                 

100  § 139 odst. 2 písm. d) ZoZ, příp. § 140 odst. 1 písm. d) ZoZ 

101  § 65 ZoZ 
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4 Smluvní vztahy v rámci agenturního zaměstnávání 

Komplex vzájemných vztahů, které vznikají v rámci agenturního zaměstnávání, bývá často 

znázorněn pomocí tzv. vztahového trojúhelníku. Na vrcholech tohoto pomyslného trojúhelníku 

stojí jednotlivé subjekty agenturního zaměstnávání, tj. agentura práce, agenturní zaměstnanec  

a uživatel. V souvislosti s tím pak někteří autoři102 uvádí, že mezi těmito subjekty vzniká 

trojstranný právní vztah. Přikláním se zde k názoru J. Pichrta, podle kterého: „Ačkoli v komplexu 

těchto právních vztahů vystupují tři subjekty, v rámci realizace procesu agenturního 

zaměstnávání však nevzniká (jak bývá někdy uváděno) žádný trojstranný právní vztah;  

k realizaci dochází zpravidla na základě dvou smluv a jednoho písemného pokynu. Uzavření 

obou smluv, tedy smlouvy mezi agenturou práce a uživatelem a také smlouvy mezi agenturou 

práce a jejím (agentury práce) zaměstnancem, je předpokladem pro to, aby následně mohl být 

agenturou práce dán jejímu zaměstnanci písemný pokyn, na jehož základě agentura práce tohoto 

zaměstnance k uživateli přidělí.“103 

Z citovaného textu je zřejmé, že zatímco vztahy mezi agenturou práce a agenturním 

zaměstnancem a mezi agenturou práce a uživatelem jsou smluvní, ve vztahu mezi uživatelem  

a k němu dočasně přiděleným agenturním zaměstnancem k uzavření smlouvy (příp. dohody) 

nedochází. Jejich vztah (uživatele a agenturního zaměstnance) tak lze považovat za vztah 

faktický, nikoli právní. 

Objevuje se však i názor, že: „Skutečnost, že zaměstnanec pro uživatele vykonává závislou 

práci, nicméně existenci určitého právního vztahu předznamenává. Právě proto, že vznik  

a průběh tohoto vztahu je spojen s výkonem závislé práce, musí být vztah mezi zaměstnancem  

a uživatelem považován za pracovněprávní, byť se jedná o pracovněprávní vztah svého 

druhu.“104  

Osobně považuji pojem „trojstranný právní vztah“ za zavádějící a nepřesný, proto jej v textu 

své diplomové práce nebudu používat. 

                                                 

102  Např. HŮRKA, Petr. In VYSOKAJOVÁ, Margerita.; Bohuslav KAHLE, Nataša RANDLOVÁ, Petr HŮRKA, 

Jiří DOLEŽÍLEK. Zákoník práce. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-955-

7. str. 631 

103  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C. H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 76 

104  GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2. dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 

Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně. ISBN 978-80-210-8021-8. str. 655 
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V literatuře bývá v souvislosti s uzavíráním výše uvedených smluv poukazováno na problém 

časové posloupnosti. Doslovné znění § 307a ZPr uvádí, že: „zaměstnanec se zaváže tuto práci 

konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem“. Zákon tedy předpokládá, že v okamžiku 

uzavírání pracovní smlouvy (příp. dohody o pracovní činnosti) s agenturním zaměstnancem má 

již agentura práce s uživatelem uzavřenou dohodu o dočasném přidělení agenturního 

zaměstnance, avšak podle § 308 odst. 1 písm. a) ZPr musí tato dohoda obsahovat identifikační 

údaje105 dočasně přiděleného zaměstnance. V praxi je při řešení tohoto problému často 

postupováno tak, že obě smlouvy jsou uzavírány současně (nebo je současné uzavření smluv 

alespoň předstíráno). 

4.1 Vztah agentury práce a agenturního zaměstnance 

Z textu §307a je zřejmé, že agenturní zaměstnanec, který má být dočasně přidělen 

k výkonu práce k uživateli, může uzavřít pracovněprávní vztah s agenturou práce pouze  

na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Jinými slovy zákon stanoví,  

že ujednání (obsahující závazek agentury práce zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce 

u uživatele a závazek zaměstnance vykonávat práci podle pokynů uživatele), na základě něhož 

agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k uživateli, smí být vtěleno 

pouze do pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, nikoli však do dohody o provedení 

práce.106 

Nemožnost provádět agenturní zaměstnávání na základě dohody o provedení práce bývá 

terčem kritiky ze strany agentur práce.107 Často je zmiňován agrument, že agentury práce jsou 

jako zaměstnavatelé bezdůvodně v nerovném postavení s jinými zaměstnavateli. K tomu např.  

B. Šubrt uvádí: „Lze však legitimně položit otázku, zda je takové omezení na místě a zda  

                                                 

105  § 308 odst. 1 písm a) ZPr výslovně uvádí: „jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 

státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance“. 

106  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 89 

107  Např. APA ve své tiskové zprávě ze dne 23.07.2014 uvádí: „Asociace pracovních agentur marně roky usiluje 

o zrovnoprávnění agenturních zaměstnanců, kterým je zákonem stále zakázána dohoda o provedení práce. Ta 

je přitom v rukou podvodníků při zastřeném agenturním zaměstnávání největší zbraní, protože objednávajícím 

firmám přináší okamžité finanční úspory. Zrušením zákazu by byli připraveni o základní podmínku své 

existence.“ Asociace pracovních agentur vítá pozitivní výsledky kontrol MPSV za rok 2013 u agentur práce 

(tisková zpráva). In: APA.cz  [online]. [cit. 1. 10. 2018]. Dostupné z: 

http://www.apa.cz/dokument/tiskova_zprava_apa_2014_07_23.pdf 
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je důvodné, aby agentury práce jako zaměstnavatelé byly v nerovném postavení s jinými 

zaměstnavateli. Díky liberalizaci právní úpravy dohod o provedení práce v novém zákoníku 

práce (§ 75), jakož i liberalizaci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vůbec, není 

ani opodstatněná obava ze zneužívání těchto dohod studentskými agenturami, což bylo původně 

hlavním důvodem pro toto omezení.“108 

V souvislosti s případným umožněním agenturního zaměstnávání skrze dohodu  

o provedení práce bývá poukazováno na problematické zajištění rovných pracovních  

a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců. Tento agrument však považuji spíše  

za politicky líbivý, přičemž jako hlavní důvod pro zachování současné právní úpravy se mi jeví 

zejména skutečnost, že umožnění agenturního zaměstnávání na základě dohody o provedení 

práce by mohlo mít negativní dopad na systém sociálního a zdravotního pojištění109  

a samozřejmě i na sféru daňovou.110 

V praxi pak nezřídka dochází k tomu, že namísto agenturního zaměstnávání 

zprostředkovává agentura práce zaměstnání podle §14 odst. 1 písm. a) ZoZ,111 kdy agentura 

práce vyhledá zaměstnavateli zaměstnance (brigádníky), se kterými následně zaměstnavatel 

uzavře dohodu o provedení práce.112 

Jak již bylo uvedeno výše, pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a budoucím 

agenturním zaměstnancem může být založen na základě pracovní smlouvy nebo dohody  

o pracovní činnosti, přičemž tato pracovní smlouva (příp. dohoda o pracovní činnosti) musí 

kromě podstatných obsahových náležitostí (uvedených v ustanoveních § 34 a 76 ZPr)  

                                                 

108 ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 1. 10. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

109  Sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce se neplatí, pokud výdělek nepřesáhne zákonem 

stanovenou částku (aktuálně 10.000,- Kč) za kalendářní měsíc. 

110  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 89 

111  Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro 

zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. 

112  Např. Agentura STUDENT na svých internetových stránkách uvádí: „V souladu s novým zákonem  

o zaměstnanosti, který platí od 1.10.2004 uzavíráme s brigádníky "dohodu o pracovní činnosti" nebo "pracovní 

poměr na dobu určitou". Odvádíme za Vás zdravotní a sociální pojištění (u DPČ v případě, kdy je hrubá mzda 

vyšší než 2.500 Kč). U některých klientů pouze pomáháme s náborem a s administrací agendy brigádníků,  

v takovém případě uzavíráte dohodu o provedení práce, ale Vaším zaměstnavatelem není Agentura STUDENT 

s.r.o., ale firma, u které pracujete.“ Často kladené dotazy. In: Agentura STUDENT [online]. [cit. 1. 10. 2018]. 

Dostupné z: https://www.student.cz/hledam-praci/casto-kladene-dotazy-faq-brigadnici 
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a formálních náležitostí (písemná forma) obsahovat i písemný závazek agentury práce zajistit 

svému zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele a tomu odpovídající závazek zaměstnance 

vykonávat práci podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení agenturního 

zaměstnance, uzavřené mezi agenturou a uživatelem. „Pokud by pracovní smlouva či dohoda  

o pracovní činnosti toto ujednání neobsahovala, nebyla by sice neplatná (nejde o její podstatnou 

náležitost), ale zaměstnanci by nevznikla povinnost k výkonu práce u uživatele – práci by mu 

tedy musela přidělovat přímo agentura práce a pokud by tak činit nemohla, šlo by o překážku  

v práci na její straně (§ 208 ZPr).“113 

Je pak otázkou, zda musí být v pracovní smlouvě (dohodě o pracovní činnosti) uvedeno 

konkrétní označení uživatele, či nikoli. Dle názoru B. Šubrta to není nutné: „Lze totiž 

bezpochyby připustit, že je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou danou konkrétním časovým 

údajem (bez vazby na přidělení zaměstnance ke konkrétnímu uživateli), nebo dokonce na dobu 

neurčitou (i když to bude zřejmě velmi výjimečné). Zaměstnanec pak po dobu trvání tohoto 

pracovněprávního vztahu může být postupně přidělován k různým uživatelům. Je přitom možné – 

pokud o to bude mít zaměstnanec zájem – aby v těchto individuálních smlouvách byl vymezen 

bližší okruh uživatelů, k nimž může být zaměstnanec přidělován, popřípadě, že by někteří 

uživatelé byli výslovně vyloučeni.“114 J. Pichrt k tomu dále uvádí, že pokud bychom připustili 

možnost sjednávání smluv s jednotlivě neurčeným uživatelem, může být u těchto smluv 

problematický zejména fakt, že: „jejich podstatnou náležitostí musí být den nástupu do práce 

(konkrétní uživatel by pak měl být do takového dne nalezen)“.115 

Pracovní poměr mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem může být v České 

republice uzavřen jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. V tomto ohledu je stěžejní 

ustanovení § 39 odst. 6 ZPr, které stanoví, že ustanovení § 39 odst. 2 ZPr omezující opakované 

sjednávání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami (v našem případě mezi 

agenturním zaměstnancem a agenturou práce) se na agenturní zaměstnávání nevztahuje. 

Z pohledu agentury práce je tak ekonomicky smysluplnější uzavírat s agenturním zaměstnancem 

opakovaně pracovní poměr na dobu určitou. Smlouvy na dobu neurčitou (hovoříme-li pouze  

o institutu agenturního zaměstnávání) se v rámci České republiky uzavírají zcela výjimečně. 

                                                 

113  ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 1. 10. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

114  Tamtéž 

115  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 98 - 99 
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Jedním z důvodů je, že není zcela jasně vyřešena otázka, co se stane v mezidobí, kdy skončí 

dočasné přidělení k jednomu uživateli, ale dosud nedojde k přidělení k jinému uživateli. Jsem 

toho názoru, že v takovém případě by se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele, 

neboť by došlo k porušení závazku agentury práce „zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon 

práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele“.116 Připustíme-li,  

že by se skutečně jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele,  musela by pak agentura 

práce dle ustanovení § 208 ZPr poskytovat agenturnímu zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 

průměrného výdělku.117 Pokud by pro něj nenašla místo u jiného uživatele, mohla by tomuto 

zaměstnanci dát výpověď pro nadbytečnost podle § 52 písm. c) ZPr. Dalším důvodem  

je, že Česká republika nevyužila možnosti stanovené v čl. 5 odst. 2 Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/104/ES (k tomu blíže kapitola 5.1.1 této diplomové práce). Uzavírání 

pracovních smluv na dobu  neurčitou se mi tak (alespoň z pohledu agentur práce) jeví jako 

nesmyslné. Existují však i země (např. Irsko či Spojené království), kde je uzavírání pracovních 

smluv na dobu neurčitou běžnou praxí. Tomuto tématu se věnuji blíže v kapitole 5.1.1  

této diplomové práce. 

Samotné přidělení agenturního zaměstnance je pak realizováno skrze písemný pokyn 

agentury práce podle ustanovení § 309 odst. 2 ZPr. Z výše uvedeného je tak zřejmé, že vztah 

mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem je uskutečňován na základě dvou dokumentů, 

tj. na základě pracovní smlouvy (případně dohody o pracovní činnosti) a písemného pokynu. 

4.1.1 Písemný pokyn agentury práce 

Ustanovení § 309 odst. 2 ZPr stanoví, že agentura práce přiděluje svého zaměstnance  

k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu. Tentýž odstavec nabízí  

i demonstrativní výčet obsahových náležitostí tohoto písemného pokynu, mezi něž patří 

zejména: 

- název a sídlo uživatele, 

- místo výkonu práce u uživatele, 

- doba trvání dočasného přidělení, 

- určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci 

práci a kontrolovat ji, 

                                                 

116  §307a ZPr 

117  Je nutné dodat, že v literatuře nepanuje na tuto problematiku jednotný názor. Srov. PICHRT, Jan. Agenturní 

zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. 

str. 100 
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- podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím 

doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)], 

- informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance uživatele. 

Již ze samotného označení „písemný pokyn“ vyplývá, že se jedná o jednostranné právní 

jednání agentury práce vůči svému zaměstnanci, které musí být učiněno písemnou formou. 

Pokud jde o časovou posloupnost, tento pokyn následuje až po vzniku pracovněprávního vztahu 

mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem. Z toho je zřejmé, že písemný pokyn stojí 

samostatně a nejedná se o součást pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Tento 

pokyn navazuje zároveň i na dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce  

k uživateli, kterou uzavírá agentura práce s uživatelem. 

Písemný pokyn agentury práce hraje významnou roli v procesu přidělení agenturního 

zaměstnance k uživateli, neboť poskytuje poměrně ucelené informace o povaze konkrétního 

výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele – obsahuje informaci o pracovních  

a mzdových (platových) podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, podmínky 

jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení  

či určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat agenturnímu zaměstnanci 

práci a kontrolovat ji. „Při dočasném přidělení ovšem musí být dodržen obsah pracovněprávního 

vztahu existujícího mezi zaměstnancem a agenturou práce, který nemůže být písemným pokynem 

změněn. Zaměstnanec tedy může u uživatele vykonávat jen práce, jejichž výkon byl sjednán  

v jeho pracovní smlouvě nebo v dohodě o pracovní činnosti uzavřené s agenturou. Totéž 

obdobně platí ve vztahu k místu výkonu práce. Agentura práce a zaměstnanec musí při 

sjednávání pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti vzít do úvahy, k jaké práci a na 

jakém místě bude zaměstnanec dočasně přidělen a ujednání o druhu práce a místa výkonu práce 

tomu přizpůsobit.“118 

Na následujících řádcích se budu věnovat písemné dohodě o dočasném přidělení 

agenturního zaměstnance uzavírané mezi agenturou práce a uživatelem. Jak bylo uvedeno již 

výše, tato dohoda časově předchází písemnému pokynu agentury práce. Z toho důvodu v sobě 

                                                 

118  GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2. dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 

Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně. ISBN 978-80-210-8021-8. str. 652 
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písemný pokyn agentury práce odráží některá ujednání uvedená již v dohodě o dočasném 

přidělení agenturního zaměstnance.119 

4.2 Vztah agentury práce a uživatele 

Zákon o zaměstnanosti v ustanovení § 66 stanoví, že v rámci agenturního zaměstnávání 

může agentura práce svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele pouze  

na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem. Z textu 

uvedeného ustanovení je zřejmé, že uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce je nezbytnou podmínkou pro realizaci výkonu agenturního zaměstnávání, avšak 

samotný právní vztah mezi agenturou práce a uživatelem založený zmíněnou dohodou  

o dočasném přidělení zaměstnance je v mnoha ohledech specifický a bývá označován jako vztah 

obchodněprávní, pracovněprávní, nebo také hybridní.120 

Dřívější převažující názor, že se jedná o vztah obchodněprávní (příp. hybridní), měl oporu 

především v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoník práce (ve znění účinném do 31. 12. 2006), který  

v ustanovení § 38a odst. 1, které upravovalo dohodu o dočasném přidělení agenturního 

zaměstnance, odkazoval prostřednictvím poznámky pod čarou121 na § 261 odst. 1 obchodního 

zákoníku, který upravoval problematiku závazkových vztahů mezi podnikateli.122 

Následnou rekodifikací zákoníku práce došlo sice k vypuštění tohoto odkazu na obchodní 

zákoník, avšak podstatné rysy agenturního zaměstnávání zůstaly zachovány. Prof. Pichrt k tomu 

uvádí: „Lze se domnívat, že vypuštěním odkazu pod čarou, při zachování podstatných rysů 

právní úpravy agenturního zaměstnávání, nedošlo k takové změně charakteru právní úpravy,  

                                                 

119  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 138 

120  Srov. PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní 

praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 118 

121  Ačkoli poznámka pod čarou nemá přímý normativní obsah, lze z ní vyčíst určitou vůli zákonodárce, jak by 

mělo být na danou problematiku nahlíženo. K tomu viz např. Nález ÚS ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 

485/98, kde se uvádí: „Poznámky pod čarou či vysvětlivky nejsou normativní, přesněji závaznou součástí 

pravidla chování. Proto stejně jako jiné části právního předpisu, jejichž posláním je zlepšit přehlednost 

předpisu a orientaci v právním řádu (nadpis právního předpisu, označení částí, hlav, dílů, oddílů, paragrafů), 

jsou pouhou legislativní pomůckou, která nemůže být závazným pravidlem pro výklad právního předpisu  

a stanovení pravidel chování.“ 

122  § 261 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění účenném k 31. 12. 2006): „Tato část zákona 

upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem 

okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti.“ 
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aby bylo možno nyní dohodu, která je smluvním vztahem mezi dvěma (zpravidla) podnikateli 

(agenturou práce a uživatelem), uzavíraným při jejich podnikatelské činnosti, označovat za vztah 

(převážně, či dokonce „čistě“) pracovněprávní.“123 

Je patrné, že charakter právního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem je různými 

autory posuzován rozdílně. Osobně se kloním k názoru, že se jedná o vztah hybridní,  

tj. pracovněprávní i obchodněprávní. Zároveň je nutno upozornit i na skutečnost, že ne vždy 

bude uživatel v postavení podnikatele. V takovém případě bude na tento vztah nutno nahlížet 

„prizmatem práva občanského“.124 

V souvislosti s úpravou vzájemných vztahů mezi agenturou práce a uživatelem je vhodné 

zmínit i tzv. rámcovou dohodu o spolupráci, kterou spolu agentura práce a uživatel v případě 

dlouhodobější spolupráce nezřídka uzavírají a která je svou povahou obchodněprávní. Agentrura 

práce a uživatel pomocí ní upravují např. výši provize agentury práce, smluvní pokutu  

pro případ, že agentura práce nedodá uživateli smluvený počet zaměstnanců, či odpovědnost  

za škodu, která může být způsobena buď uživateli jednáním agenturního zaměstnance, nebo 

agenturnímu zaměstnanci jednáním uživatele. B. Šubrt k tomu uvádí: „Zajišťuje-li ale agentura 

pro uživatele přidělení svých zaměstnanců  průběžně, bude mezi oběma firmami zřejmě nejprve 

sjednán rámcový obchodní kontrakt, v němž budou též dohodnuty cenové podmínky, a ten bude 

pak naplňován jednotlivými dohodami o dočasném přidělení zaměstnanců.“125 

4.2.1 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

Ustanovení § 308 odst. 1 ZPr vyjmenovává podstatné náležitosti, které musí dohoda  

o dočasném přidělení agenturního zaměstnance uzavřená mezi agenturou práce a uživatelem 

obsahovat.126 Tyto náležitosti lze rozdělit do tří kategorií – identifikační údaje agenturního 

                                                 

123  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 120 

124  Kupříkladu by se mohlo jednat o situaci, kdy si fyzická osoba (uživatel) najme zaměstnance agentury  

na provádění domácích prací. Pichrt J. k tomu uvádí: „ … na vztah mezi agenturou práce a uživatelem bude 

v takovém případě zřejmě potřebné nazírat výlučně zejména prizmatem práva občanského.“ PICHRT, Jan. 

Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-

7400-481-0. str. 122 

125  ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 29. 6. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

126  Ustanovení § 308 odst. 1 ZPr zní: „Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce musí obsahovat: 
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zaměstnance,127 podstatné náležitosti pracovní smlouvy128 a náležitosti naplňující ochrannou 

funkci pracovního práva, tj. ochranu agenturního zaměstnance jakožto „nejslabší“ strany 

agenturního zaměstnávání.129 Dále je v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce ještě nutno uvést číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno 

povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

Ustanovení § 308 odst. 1 ZPr je považováno za kogentní, a to i po rekodifikaci 

soukromého práva.130 Tato skutečnost má vliv zejména na posuzování platnosti této dohody. 

Pokud by tedy některá z obsahových náležitostí nebyla v dohodě uvedena, měla by být tato 

dohoda považována za neplatnou. Prof. Pichrt k tomu uvádí, že neuvedení podmínek upravených 

                                                                                                                                                             

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození  

a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,  

b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, 

popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce, 

c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele, 

d) místo výkonu práce, 

e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele, 

f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává 

nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce 

odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec"), 

g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím 

doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení 

před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele, 

h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování 

zaměstnání.“ 

127  Z toho lze usoudit, že je tato dohoda pojata jako individuální, tzn. že se týká vždy jen jednoho zaměstnance. 

Objevuje se ovšem i názor, že jednou dohodou lze sjednat dočasné přidělení více zaměstnanců, kteří mají 

stejné pracovní zařazení (druh práce a místo výkonu práce), na stejnou dobu dočasného přidělení a s totožným 

dnem nástupu k výkonu práce. K tomu blíže ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního 

zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 16. 1. 2008 [cit. 29. 6. 2018]. Dostupné z: 

https://bit.ly/2Wgyq7A 

128  § 34 odst. 1 ZPr 

129  Jde zejména o náležitosti uvedené pod písmeny f) a g) v § 308 odst. 1 ZPr. Pracovním a mzdovým podmínkám 

se věnuji blížeji v kapitole 5.1, předčasnému ukončení dočasného přídělení pak v kapitole 4.4.1 této diplomové 

práce. 

130  K tomu blíže PICHRT,  Jan in BĚLINA, Miroslav a Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1205 
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v písmeni g) by neplatnost dohody způsobit nemělo, neboť i zákonodárce v ustanovení § 309 

odst. 2 pism e)131 nepřímo počítá s možností, že takové pomínky být sjednány nemusí.132 

V odstavci druhém §308 ZPr je pak stanoveno, že dohoda agentury práce s uživatelem  

o dočasném přidělení agenturního zaměstnance musí být uzavřena písemně. Pokud budeme  

na charakter této dohody nahlížet jako na hybridní, je otázkou, zda případný nedostatek písemné 

formy a s ním spojenou neplatnost dohody posuzovat ryze z pohledu pracovního práva, či zda se 

spíše přiklonit k obchodněprávnímu charakteru dohody, a posuzovat tak její neplatnost 

s ohledem na příslušná ustanovení občanského zákoníku (§582 občanského zákoníku).133 

4.2.2 Vzájemná povinnosti agentury práce a uživatele podle § 307b 

Poměrně nedávno (na základě novely ZoZ a dalších souvisejících předpisů provedené 

zákonem č. 206/2017 Sb., s účinností od 29. 7. 2017) bylo do ZPr vloženo ustanovení § 307b. 

Toto ustanovení zavádí společnou povinnost agentury práce a uživatele: „zajistit, aby 

zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož a) je 

současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo b) konal anebo koná v témže 

kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce“.134  

Za porušení tohoto ustanovení může být ze strany inspektorátu práce postižena jak agentura 

práce, tak i uživatel.135 

Dle důvodové zprávy mělo být pomocí tohoto ustanovení zamezeno obcházení právních 

předpisů zejména na úseku pracovní doby, odměňování a v oblasti sociálního a zdravotního 

                                                 

131  Ustanovení § 309 odst. 2 písm e) stanoví, že písemný pokyn, na základě něhož agentura práce přiděluje 

zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele, obsahuje podmínky jednostranného prohlášení  

o ukončení výkonu práce před uplynutím dočasného přidělení pouze v případě, že byly sjednány v dohodě  

o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. 

132  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 133-136 

133  Osobně zde souhlasím s názorem prof. J. Pichrta, který se přiklání k tomu, že důsledky nedostatku písemné 

formy dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce by vzhledem k převažující obchodněprávní 

povaze této dohody bylo nutno posuzovat podle občanského zákoníku. PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání 

v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 125-126 

134  §307b ZPr 

135  Jak agentura práce, tak i uživatel mohou být ze strany agentury práce postiženi pokutou ve výši až 1000000 

Kč. Viz §20a odst. 2 resp. § 33a odst. 2 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Nad rámec výše uvedeného 

může být agentuře práce rozhodnutím generálního ředitelství Úřadu práce odejmuto povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. K tomu viz § 63 odst. 3 ZoZ. 
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pojištění.136 Je pravdou, že v praxi docházelo např. k situacím, kdy agentury práce na základě 

vzájemné spolupráce dočasně přidělovaly jednoho zaměstnance k témuž uživateli. 

Pracovněprávní vztah mezi těmito agenturami práce a agenturním zaměstnancem byl zpravidla 

uzavřen na základě dohody o pracovní činnosti. Následná přidělení k uživateli pak probíhala tak, 

aby započitatelný příjem agenturního zaměstnance nepřesáhl částku stanovenou pro tzv. 

„zaměstnání malého rozsahu“.137 Tímto způsobem se agentury práce učelově vyhýbaly placení 

zákonných odvodů za zaměstnance.138 Případně jak uvádí komentářová literatura, bylo možné 

narazit i na: „občas se vyskytující praxi, kdy si zaměstnavatel najme u něho již zaměstnané 

„kmenové“ zaměstnance (konající u něho práci v pracovním poměru) ještě od agentury práce, 

aby tak u něho stejně druhově určenou práci „mohli“ konat navíc i jako přidělení zaměstnanci 

agentury práce“.139 K takové praxi docházelo zejména za účelem nedovoleného obcházení 

právní úpravy pracovní doby upravené v § 34b ZPr. 

Výhrady k ustanovení § 307b ZPr měla zejména APA. Ta poukazovala na to,  

že za porušením tohoto ustanovení je postižitelný uživatel i agentura práce, avšak pouze uživatel 

ví, kdo jsou jeho kmenoví zaměstnanci, příp. kdo k němu nastupuje jako agenturní zaměstnanec. 

Agentura práce může jen ztěží vědět, zda její agenturní zaměstnanec, který má být dočasně 

přidělen k uživateli, není náhodou u uživatele již zaměstnán v základním pracovněprávním 

vztahu. Dle názoru APA by tak konečná odpovědnost měla být na uživateli.140 

Agrumenty APA se mi jeví jako pádné. Ačkoli je zřejmé, že ustanovením § 307b chtěl 

zákonodárce zamezit zneužívání agenturního zaměstnávání a poskytnou agenturním 

zaměstnancům větší ochranu, jen ztěží lze po agenturách práce požadovat, aby „zajišťovaly“ 

něco, o čem nemají informace. Pro uživatele pak toto ustanovení znamená zvýšenou 

administrativní zátěž. Je však pravdou, že uživatel by měl mít o svých zaměstnancích  

                                                 

136  Důvodová zpráva k návrhu zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

137  V současné době se jedná o částku ve výši 3 000 Kč. 

138  KŘŮPALOVÁ, Soňa. Změny právní úpravy na poli agenturního zaměstnávání. In: Oborový portál pro BOZP 

[online]. Publikováno dne 15. 3. 2018 [cit. 18. 6. 2019]. Dostupné z https://www.bozpinfo.cz/zmeny-pravni-

upravy-na-poli-agenturniho-zamestnavani 

139  PICHRT, Jan in BĚLINA, Miroslav a Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1214 

140  Stanovisko APA k návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. In: 

APA.cz  [online]. 2017 [cit. 18. 6. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Kt1u4V 
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(příp. dočasně přidělených agenturních zaměstnancích) přehled, je tedy otázkou, do jaké míry je 

výtka „zvýšené administrativní zátěže“ opodstatněná. 

Výše zmíněnou novelou byla do ZoZ vložena i definice zastřeného zprostředkování 

zaměstnání. Ustanovení § 5 písm. g) ZoZ stanoví, že zastřeným zprostředkováním zaměstnání  

se rozumí: „činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly 

jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování 

zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b)“. Cílem této úpravy bylo zamezit případům, kdy se určité 

subjekty snažily obcházet povinnosti spojené s agenturním zaměstnáváním tím, že uzavíraly 

smlouvy, které byly deklarovány jako smlouvy o dílo či nepojmenované smlouvy.141 K tomu viz 

např. kapitola 5.4.3 této diplomové práce. Jak uvádí M. Štefko: „Hlavním smyslem úpravy 

zastřeného agenturního zaměstnávání je využití tohoto pojmu pro konstrukci dvou skutkových 

podstat přestupků v ZoZ. Tedy pro správní trestání. Podstata je v tom, že bude postihován ten, 

kdo zastřeně zprostředkovává zaměstnání.“142 Zákon o zaměstnanosti tak v ustanovení § 139 

odst. 1 písm. i) (resp. § 140 odst. 1. písm. g) stanoví, že fyzická (resp. právnická  

nebo podnikající fyzická) osoba se dopustí přestupku tím, že zastřeně zprostředkovává 

zaměstnání podle § 5 písm. g). V této souvislosti upozorňuje M. Štefko na určitou duplicitu 

sankcionování tohoto jevu, kdy v § 140 odst. 1 písm. b)143 bylo již dříve stanoveno, že přestupku 

se dopustí ta právnická nebo podnikající fyzická osoba, která: „zprostředkuje zaměstnání  

bez povolení nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování zaměstnání tento zákon  

nebo dobré mravy“. M. Štefko k tomu výslovně uvádí: Nevím, v čem jiném by mohlo spočívat 

zastřené agenturní zaměstnávání, než právě v tom, že podnikající fyzická nebo právnická osoba 

zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování 

zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy. Problémem ovšem je, že za porušení § 140 odst. 1 

písm. b) ZamZ hrozí pokuta v maximální výši 5x nižší, než je pokuta za zastřené agenturní 

zaměstnávání.“144 145 

                                                 

141  PICHRT, Jan in TOMŠEJ, Jakub a kol. Zaměstnávání cizinců v České republice. V Praze: Wolters Kluwer ČR, 

2018. ISBN 978-80-7598-481-0. str. 105 - 106 

142  ŠTEFKO, Martin. Zastřené agenturní zaměstnávání – návrat Jediho? Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 21, str. 

744 

143  Pokud jde o fyzické osoby, je tento přestupek upraven v § 139 odst. 1 písm. b). 

144  ŠTEFKO, Martin. Zastřené agenturní zaměstnávání – návrat Jediho? Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 21, str. 

744 
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4.3 Vztah uživatele a zaměstnance agentury práce 

Jak jsem uvedl již výše v této diplomové práci, vztah mezi uživatelem a agenturním 

zaměstnancem není založen na základě žádné smlouvy, tzn. že se jedná o vztah bezesmluvní.146 

Obsah tohoto vztahu je vymezen nejen zákonem, ale i smlouvami a dohodami uzavíranými mezi 

agenturou práce a agenturním zaměstnancem a agenturou práce a uživatelem, tj. pracovní 

smlouvou (příp. dohodou o pracovní činnosti) a dohodou o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce.  

Samotný charakter tohoto vztahu není opět snadné jednoznačně definovat. O klasický 

pracovněprávní vztah se nejedná s ohledem na ustanovení § 1 písm a) ZPr, neboť ten vzniká 

pouze mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Obsah tohoto vztahu není upraven (jak bylo 

uvedeno již na předchozích řádcích) vzájemnou smlouvou mezi uživatelem a agenturním 

zaměstnancem, nýbrž pracovní smlouvou (dohodou o pracovní činnosti) uzavíranou mezi 

agenturou práce a agenturním zaměstnancem a dohodou o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce, uzavíranou mezi uživatelem a agenturou práce. Na druhou stranu je nutno 

zmínit, že uživatel ukládá přidělenému zaměstnanci agentury pracovní úkoly, řídí jej  

či kontroluje jím odvedenou práci. Lze tedy říci, že agentura práce má vůči agenturnímu 

zaměstnanci postavení zaměstnavatele de iure a uživatel má postavení zaměstnavatele  

de facto.147 Zákonodárce však již dostatečně nevymezuje, v jakém rozsahu přechází jednotlivá 

práva a povinnosti zaměstnavatele de iure (agentury práce) na zaměstnavatele de facto 

(uživatele). 

Zákoník práce ve svém § 309 odst. 1 stanoví, že uživatel je po dobu dočasného přidělení 

agenturního zaměstnance oprávněn a povinen ukládat zaměstnanci pracovní úkoly, organizovat, 

řídit a kontrolovat jeho práci, dávat mu k tomuto účelu pokyny, vytvářet příznivé pracovní 

podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přičemž uživatel nesmí vůči 

zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem agentury práce. 

Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, její obecnou úpravu nalezneme  

v ustanoveních § 101 až 108 ZPr. V rámci agenturního zaměstnávání přechází určité povinnosti 

                                                                                                                                                             

145  Dle § 140 odst. 4 písm. f) může být právnické nebo podnikající fyzické osobě za zastřené zprostředkování 

zaměstnání podle § 5 písm. g) uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč (nejméně však 50 000 Kč), zatímco za 

zprostředkování práce bez povolení hrozí pokuta v max. výši 2 000 000 Kč. 

146  Určitou výjimku představuje ustanovení § 309 odst. 7 ZPr. Blížeji k tomu kapitola 5.1.2 této diplomové práce. 

147  K tomu blíže PICHRT,  Jan in BĚLINA, Miroslav a Ljubomír DRÁPAL a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. 

vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1209 - 1210 
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na uživatele jakožto zaměstnavatele de facto – jedná se např. o povinnost uživatele vybavit 

zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, zajistit školení zaměstnance o BOZP 

či jej vysílat na pracovnělékařské zdravotní prohlídky.148 Zákoník práce však některé povinnosti 

v rámci BOZP ponechává i zaměstnavateli de iure, tj. agentuře práce (jedná se např. o povinnost 

zákonného pojištění odpovědnosti).149 

Ne zcela jasná je situace ohledně odpovědnosti za škodu. Pokud jde o škodu, která 

zaměstnanci vznikne při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele,  

zákoník práce v ustanovení § 309 odst. 4 stanoví, že pokud agentura práce tuto škodu 

zaměstnanci uhradila, má právo na náhradu této škody od uživatele, jestliže se s uživatelem 

nedohodla jinak. Komplikovanější je však situace v případě, kdy je naopak škoda způsobena 

uživateli zaviněným jednáním (při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním) 

zaměstnance. Ustanovení § 309 odst. 7 ZPr výslovně stanoví, že: „Mají-li být mezi uživatelem  

a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být 

tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně výhodná, než je tomu podle § 252 až 256.“ 

O významu tohoto ustanovení nepanuje v právní teorii jednotný názor, proto se tématem 

odpovědnosti za škodu budu podrovněji zabývat v kapitole 5.1.2 této diplomové práce. 

Ustanovení poslední věty § 309 odst. 1 ZPr stanoví, že uživatel nesmí vůči zaměstnanci 

agentury práce právně jednat jménem agentury práce. Uživatel tedy nesmí činit taková právní 

jednání, kterými by došlo ke změně obsahu nebo k rozvázání pracovněprávního vztahu mezi 

agenturou práce a agenturním zaměstnancem. Na druhou stranu však na uživatele přechází práva 

a povinnosti v oblasti organizování, řízení a kontroly práce agenturního zaměstnance. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že na uživatele přechází zejména ta práva a povinnosti, které 

souvisejí s ukládáním pracovních úkolů a jsou nezbytné pro faktický výkon práce agenturního 

zaměstnance, i z toho důvodu je označení uživatele jakožto zaměstnavatele de facto více než 

výstižné. De lege ferenda by však bylo vhodné, aby zákon výslovně vymezil, která konkrétní 

práva a povinnosti na uživatele přecházejí. Zamezilo by se tak pochybnostem, zda to či ono 

právo (povinnost) náleží agentuře práce, nebo uživateli. 

                                                 

148  Šubrt B. k tomu uvádí: „Pouze vstupní prohlídku při vzniku pracovního poměru musí zajistit agentura práce, 

neboť tato prohlídka musí být vykonána ještě před uzavřením pracovní smlouvy (§ 32 ZPr).“ ŠUBRT, Bořivoj. 

Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 16. 1. 2008 [cit. 1. 

7. 2018]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

149  Tamtéž 
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Další povinnost uživatele je zakotvena v § 279 odst. 3 ZPr. Dle tohoto ustanovení musí 

uživatel informovat dočasně přidělené agenturní zaměstnance o volných pracovních místech, 

které jsou u něj k dispozici. Zákonodárce tak chtěl zdůraznit, že agenturní zaměstnávání by mělo 

být chápáno spíše jako mezitimní řešení v období hledání stabilnějšího pracovněprávního vztahu. 

Jinými slovy zákonodárce upřednostňuje výkon práce v pracovněprávním vztahu uzavřeném 

přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před výkonem práce prostřednictvím agenturního 

zaměstnávání.150 

4.4 Dočasnost přidělení při agenturním zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání patří z pohledu flexikurity k flexibilním formám zaměstnávání.151 

Jak jsem uvedl již výše, agenturní zaměstnávání lze chápat jako mezitimní řešení v období 

hledání stabilnějšího pracovněprávního vztahu. S tím souvisí i skutečnost, že agenturní 

zaměstnávání bývá někdy označováno jako tzv. „between works job“.152 

Zákoník práce v ustanovení § 309 odst. 6 stanoví, že agentura práce nemůže téhož 

zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. V druhé větě téhož odstavce je však stanovena výjimka z tohoto 

ustanovení, neboť: „v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, 

nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou 

nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou 

dovolenou,“ 153 toto omezení neplatí. 

První z uvedených výjimek, tj. situace, kdy o prodloužení přidělení požádá sám agenturní 

zaměstnanec, bývá nezřídka využívána k obcházení „dočasnosti“ agenturního zaměstnávání. 

Skutečnost, že zákon nikterak nelimituje počet žádostí o prodloužení ze strany agenturního 

zaměstnance, může v konečném důsledku znamenat, že z dočasného přidělení agenturního 

zaměstnance se stane přidělení časově neomezené. U druhé výjimky, tj. v situaci,  

kdy je zaměstnanec jakousi náhradou za zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené, může 

být tento zaměstnanec k uživateli přidělen až do návratu kmenového zaměstnance.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 

v souvislosti s problematikou obcházení ustanovení o dočasném přidělení ve svém čl. 5 odst. 5 

                                                 

150  Viz kapitola 5.3 této diplomové práce 

151  Viz kapitola 1.4.2 této diplomové práce 

152  Srov. PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní 

praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 142 

153 § 309 odst. 6 ZPr 
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stanoví, že: „členské státy přijmou vhodná opatření v souladu s vnitrostátním právem nebo 

zvyklostmi s cílem zamezit nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit opakujícím 

se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení této směrnice“. 

Kupříkladu slovenská právní úprava reagovala na požadavek „zamezení opakujícím  

se přidělením“ mnohem razantněji než ta česká. Významnou roli v tomto ohledu hrála novela 

zákona č. 14/2015 Z. z., Zákon, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Slovenský zákoník 

práce v ustanovení § 58 odst. 6 stanoví: „Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 

mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi 

možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj  

v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou 

dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.“ 

Slovenský zákonodárce tedy výslovně stanovil, že maximální délku dočasného přidělení 

lze sjednat nejvýše na 24 měsíců. U téhož uživatele je možno dočasné přidělení prodloužit nebo 

opětovně dohodnout nanejvýš čtyřikrát v rámci těchto 24 měsíců. Toto omezení se vztahuje  

i na případy, kdy stejného agenturního zaměstnance ke stejnému uživateli přidělí jiná agentura 

práce. Tímto ustanovením slovenský zákonodárce zabránil možnému účelovému zakládání 

agentur práce pouze za účelem obcházení výše uvedených podmínek dočasného přidělení. 

Zajímavý je i případný důsledek porušení těchto časových omezení dočasného přidělení. „Ak je 

zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s odsekom 6 prvou vetou alebo druhou vetou, zaniká 

pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného 

zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským 

zamestnávateľom.“154  

Zajímavá je i právní úprava v Polsku. Ta poměrně jasně stanoví, že v období 36 po sobě 

jdoucích měsíců nesmí celková doba dočasného přidělení agenturního zaměstnance u téhož 

uživatele překročit 12 měsíců. V případě, kdy agenturní zaměstnanec vykonává práci  

za nepřítomného zaměstnance, lze toto období 12 měsíců překročit, délka dočasného přidělení 

však nesmí přesáhnout 36 měsíců.155 

Na první pohled by se mohlo zdát, že česká právní úprava je se svou podmínkou „12 po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců“ nejpřísnější. Jak jsem však uvedl již výše, výjimka 

v podobě prodloužení dočasného přidělení na základě žádosti agenturní zaměstnanec bývá 

                                                 

154  § 58 odst. 7 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

155  Art. 20 ust. 1 a 2 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
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v praxi často zneužívána a týž agenturní zaměstnanec může být přidělen k témuž uživateli klidně 

i po dobu několika let. Z pohledu budoucí právní úpravy bych se přiklonil ke slovesnkému 

modelu řešení dočasného přidělení agenturního zaměstnance – tj. zastropovat maximální délku 

dočasného přidělení téhož agenturního zaměstnance k témuž uživateli (např. na oněch 24 

měsíců) a zároveň omezit maximální počet „opakování či znovusjednání“ přidělení v rámci 

těchto 24 měsíců. Dojde-li k porušení těchto podmínek, vznikne mezi agenturním zaměstnancem 

a uživatelem pracovněprávní vztah na dobu neurčitou. 

4.4.1 Skončení dočasného přidělení 

Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce u uživatele končí dle ustanovení § 309 odst. 

3 ZPr uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Má-li k ukončení dojít před uplynutím  

této doby, může tak být učiněno dvěma způsoby: 

- dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, nebo 

- jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného agenturního 

zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení. 

U první možnosti, tj. dohody mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem,  

je zřejmé, že jejím účastníkem není uživatel. B. Šubrt k tomu uvádí: „Lze doporučit,  

aby při uzavření takové dohody bylo maximálně dbáno dobrých mravů a nedocházelo k situaci, 

kdy tento výkon práva by bez právního důvodu zasahoval do práv a oprávněných zájmů uživatele 

jako dalšího účastníka pracovněprávního vztahu (§ 14 odst. 1 ZP).“156 Pokud by totiž došlo 

k uzavření dohody o ukončení dočasného přidělení bez zjevného důvodu, vystavila  

by se agentura práce riziku, že bude odpovídat za škodu, která vznikla uživateli v důsledku 

ukončení dočasného přidělení. 

Dalším způsobem ukončení dočasného přidělení je jednostranné prohlášení, které může 

učinit buď uživatel, nebo agenturní zaměstnanec. Zajímavostí je, že podmínky tohoto 

jednostranného prohlášení musí být uvedeny v dohodě o dočasném přidělení agenturního 

zaměstnance k uživateli, tj. v dohodě uzavírané mezi agenturou práce a uživatelem. Dochází  

tak k situaci, kdy je agenturní zaměstnanec oprávněn ukončit dočasné přidělení skrze 

jednostranné prohlášení, avšak pouze za podmínek stanovených v dohodě, ve které agenturní 

zaměstnanec nevystupuje jako účastník. Je však nutné mít na paměti, že zákoník práce  

v ustanovení § 308 odst. 1 písm. g) stanoví, že „není možné sjednat podmínky pro ukončení doby 

                                                 

156  ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 3. 7. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 
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dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch 

uživatele“. Toto ustanovení je nutno chápat jako jakousi ochranu agenturního zaměstnance,  

kdy podmínky jednostranného prohlášení musí být stanoveny tak, aby agenturní zaměstnanec 

měl přinejmenším rovné postavení s uživatelem.  
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5 Vybrané otázky agenturního zaměstnávání 

5.1 Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky 

Agenturní zaměstnanci patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin zaměstnanců.157  

I z toho důvodu patří mezi hlavní povinnosti agentury práce a uživatele zajistit srovnatelné 

pracovní a mzdové podmínky mezi dočasně přiděleným zaměstnancem agentury práce  

a srovnatelným „kmenovým“ zaměstnancem uživatele.158 

V textu této kapitoly budu pro snadnější orientaci pracovat s pojmem „srovnatelné 

pracovní a mzdové podmínky“, toto označení je však nutno chápat v souladu s ustanovením  

§ 309 odst. 5 ZPr, které stanoví, že pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného 

zaměstnance nesmí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance159  

a zároveň i v souladu s první větou čl. 5 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/104/ES, dle které: „Základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců 

agentur práce jsou po dobu trvání jejich přidělení k uživateli přinejmenším stejné jako 

podmínky, jež by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento uživatel zaměstnal přímo 

na stejném pracovním místě.“160 

Pokud jde o pojem srovnatelný zaměstnanec, je jím dle ustanovení § 308 odst. 1 písm. f) 

ZPr myšlen takový zaměstnanec uživatele, který: „vykonává nebo by vykonával stejnou práci 

jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe“.161 

Pokud by nastala situace, že žádný srovnatelný zaměstnanec u uživatele nepracuje, příp. nikdy 

nepracoval, bylo by nutno vyjít z kolektivní smlouvy, která je u uživatele platná. V případě,  

že taková kolektivní smlouva neexistuje, musela by agentura práce a uživatel zajistit  

                                                 

157  RODGERS, Lisa. Labour law, vulnerability and the regulation of precarious work. 1. Cheltenham, UK: 

Edward Elgar Publishing, 2016. ISBN 9781784715755. str. 131 

158  Povinnost zajistit srovnatelné pracovní a mzdové podmínky slouží nejen k ochraně agenturních zaměstnanců, 

ale i k ochraně kmenových zaměstnanců uživatele, kteří by jinak jen těžko mohli konkurovat levné a snadno 

nahraditelné pracovní síle v podobě agenturních zaměstnanců. 

159  § 309 odst. 5 věta první ZPr: „Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové 

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

zaměstnance.“ 

160  Tento článek pak dále výslovně stanoví, že pravidla, která se uplatňují u uživatele a která se  týkají ochrany 

těhotných žen a kojících matek a ochrany dětí a mladistvých a rovného zacházení s ženami a muži a jakýchkoli 

opatření pro boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání, 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, musí být dodržována vždy. 

161  § 308 odst. 1 písm f) ZPr 
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pro agenturního zaměstnance takové pracovní a mzdové podmínky, které by měl potenciální 

zaměstnanec uživatele v případě, že by jej uživatel na tuto pozici zaměstnal.162 

 Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se dle ustanovení § 110 odst. 2 ZPr rozumí: 

„práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných 

nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti  

a výsledcích práce“. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 20.12.2016, sp. zn. 21 Cdo 

436/2016, povrdil, že o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty se jedná v případě, že jsou 

splněna všechna srovnávací kritéria uvedená v ustanovení § 110 odst. 2 až 5 zákoníku práce. 

Těmito kritérii jsou složitost práce, odpovědnost a namáhavost práce, pracovní podmínky 

vykonávané práce, pracovní výkonnost a výsledky práce. V daném případě navíc Nejvyšší soud 

konstatoval, že i rozdílná rizikovost práce (z hlediska hrozby úrazu) může být ospravedlňujícím 

důvodem pro stanovení rozdílné mzdy zaměstnanců.163 

Informace týkající se pracovních a mzdových podmínek srovnatelného zaměstnance jsou 

neopomenutelnou součástí dohody o dočasném přidělení agenturního zaměstnance uzavírané 

mezi agenturou práce a uživatelem a zároveň jsou dle dikce § 309 odst. 2 ZPr nezbytnou součástí 

písemného pokynu agentury práce. Z věty druhé ustanovení § 309 odst. 5 ZPr dále plyne,  

že ačkoli odpovědnost za zajištění srovnatelných pracovních a mzdových podmínek nesou 

společně uživatel i agentura práce, tak je to pouze agentura práce, která má povinnost (v případě 

žádosti zaměstnance či zjistí-li to jinak) zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně 

přiděleného zaměstnance nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele.164 

Povinnost uvést pracovní a mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance v dohodě o dočasném 

přidělení a písemném pokynu však považuji za nedostatečný způsob, jak informovat agenturu 

                                                 

162  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 129 

163  Rozsudek Nejvyšší soud ČR ze dne 20.12.2016, sp. zn. 21 Cdo 436/2016: „V projednávané věci žalobce jako 

ošetřovatel v teletníku Třísov nevykonával práci ve stejných ani srovnatelných podmínkách jako ošetřovatel 

býků v OMD Chlum, neboť pracovní prostředí ošetřovatele v OMD Chlum bylo – jak vyplývá ze skutkových 

zjištění soudů - rizikovější z hlediska hrozby úrazu při manipulaci s býky (oproti témuž riziku při manipulaci  

s telaty na pracovišti žalobce). Práci ošetřovatele v teletníku Třísov vykonávanou žalobcem proto nelze 

považovat za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty jako je práce ošetřovatele býků v OMD Chlum ve smyslu 

ustanovení § 110 odst. 1 zák. práce, i kdyby uvedené práce vykazovaly – přes rozdílné průměrné počty 

dobytčích jednotek a rozdílnou míru ruční a mechanizované práce na obou pracovištích - shodu 

(srovnatelnost) ve všech ostatních srovnávacích kritériích uvedených v ustanovení § 110 odst. 2-5 zák. práce.“  

164  Mohlo by se jednat např. o zpětné dorovnání mzdy agenturního zaměstnance tak, aby odpovídala výši mzdy 

srovnatelného zaměstnance uživatele. 
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práce a agenturního zaměstnance o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance uživatele. Dle mého názoru může v praxi nezřídka docházet k situacím,  

kdy se (zejména) mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance změní až v průběhu dočasného 

přidělení. Z pohledu budoucí úpravy bych proto považoval za vhodné, aby byl uživatel povinen 

informovat agenturu práce a agenturního zaměstnance i o případných změnách v pracovních  

a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance.165  

K výše uvedenému je nutné dodat, že pokud by k nerovnému postavení mezi dočasně 

přiděleným zaměstnancem a srovnatelným kmenovým zaměstnancem uživatele došlo v důsledku 

poskytnutí nepravdivých či zavádějících informací ze strany uživatele,166 mohla by agentura 

práce požadovat regres právě na tomto uživateli. 

Zákoník práce nenabízí jednoznačkou odpověď na otázku, které podmínky lze podřadit 

pod pojem pracovní a mzdové podmínky. Budeme-li nejdříve hovořit o podmínkách pracovních, 

jsou zaměstnavatelé obecně podle §224 ZPr povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, 

které umožňují bezpečný výkon práce, a dále jsou povinni zajišťovat pro zaměstnance 

pracovnělékařské služby.167 Vymezení pracovních podmínek týkajících se přímo agenturního 

zaměstnávání nabízí čl. 3 odst. 1 písm. f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES, 

dle kterého se pod pojmem „základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání“ rozumí: 

„pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání stanovené v právních a správních předpisech, 

kolektivních smlouvách nebo dalších obecně závazných ustanoveních, které se uplatňují  

u uživatele, týkající se: 

                                                 

165  Současné znění §309 odst. 5 ZPr sice stanoví, že pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní 

nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna zajistit rovné 

zacházení, avšak pouze v případě, že o to požádá sám dočasně přidělený zaměstnanec, popřípadě, pokud ony 

horší pracovní a mzdové podmínky zjistí agentura práce jinak. Domnívám se, že zavedenní povinnosti 

uživatele informovat agenturu práce a dočasně přiděleného zaměstnance o případných změnách v pracovních  

a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance by vedlo k vyšší ochraně dočasně přiděleného 

zaměstnance, neboť by se zamezilo případům, kdy pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného 

zaměstnance a srovnatelného kmenového zaměstnance uživatele sice byly rozdílné (horší), avšak agentura 

práce neměla povinnost zjednat nápravu, neboť o této skutečnosti nevěděla. 

166 Např. by mohlo dojít k situaci, kdy uživatel uvede nepravdivé informace týkající se výše mzdy svého 

„kmenového“ zaměstnance. 

167 § 224 odst. 1 ZPr: „Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují 

bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat pro zaměstnance 

pracovnělékařské služby.“ 
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i) délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce, 

dovolených a státních svátků, 

ii) odměnování“.168 

Budeme-li vycházet čistě z textu směrnice, která ve výše uvedeném článku zavádí definici 

pojmu „základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání“, můžeme pomocí agrumentu  

a contrario dovodit, že: „v jiných aspektech pracovních podmínek zaměstnanců směrnice 

dodržení rovného zacházení mezi dočasně přidělenými zaměstnanci a vlastními, tzv. kmenovými 

zaměstnanci uživatele nevyžaduje“.169 

 Česká právní úprava je poněkud širší. Z již zmíněného ustanovení § 309 odst. 5 lze 

dovodit, že rovné zacházení musí být zajištěno ve vztahu ke všem pracovním a mzdovým 

podmínkám zaměstnanců. Takto široké vymezení pracovních podmínek vzbuzuje nejasnosti 

zejména v tom, zda musí uživatelé dočasně přiděleným agenturním zaměstnancům poskytovat 

stejná plnění jako svým vlastním zaměstnancům, např. v oblasti poskytování zaměstnaneckých 

benefitů.170 Částečnou odpověď na nejasné vymezení pracovních podmínek poskytl metodický 

pokyn generálního inspektora SUIP č. 2/2016, dle kterého pracovní podmínky dočasně 

přiděleného zaměstnance nesmí být horší než podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele  

za splnění dvou předpokladů: jednak se jedná o podmínky, které jsou upraveny 

pracovněprávními předpisy a jednak jsou tyto podmínky daňově uznatelným nákladem 

zaměstnavatele (ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů).171 Takový výklad je však dle mého názoru vyvolán zejména snahou překonat nejasné 

zákonné vymezení pracovních podmínek. De lege ferenda by bylo vhodnější upřesnit úpravu 

týkající se rovného zacházení s agenturními zaměstnanci přímo zákonem, nikoli pouze 

metodickým pokynem.  

                                                 

168  Článek 3, odst. 1 písm. f) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008  

o agenturním zaměstnávání 

169  GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. č. 521. ISBN 978-802-8021-8, str. 658 

170  K tomu blíže GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015, Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. č. 521. ISBN 978-802-

8021-8, str. 658 - 659 

171  K tomu blíže Metodický pokyn generálního inspektora č. 2/2016. In: Státní úřad inspekce práce [online]. 2016 

[cit. 18. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.suip.cz/novinky-suip/zasady-hodnoceni-srovnatelnych-pracovnich-

a-mzdovych-podminek-agenturniho-zamestnance-a-zamestnance-uzivatele-1/ 
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Pokud jde o mzdové podmínky, je nejprve nutné vyjasnit si, co se pod tímto pojmem 

rozumí. Ustanovení § 110 odst. 1 ZPr nám říká, že: „za stejnou práci nebo za práci stejné 

hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna  

z dohody.“ Jinými slovy hovoříme v případě mzdových podmínek nejen o mzdě jako takové,  

ale i o platu a odměně z dohody. 

Právní úprava mzdových podmínek v ZPr nám (podobně jako u pracovních podmínek) 

nenabízí jasnou odpověď, jaké jednotlivé „položky“ lze pod tento pojem zahrnout. Bližší 

vymezení však nalezneme v již zmiňovaném metodickém pokynu generálního inspektora SUIP 

č. 2/2016, dle kterého: Mzdové podmínky dočasně přiděleného (agenturního) zaměstnance nesmí 

být horší než mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele za podmínky, že se jedná  

o odměnu (ve stanovených případech i náhradu mzdy) přímo související s výkonem práce. Zde 

neplatí podmínka, že se musí bezpodmínečně jednat o plnění výslovně upravené 

pracovněprávními předpisy.“172 Tento pokyn zároveň nabízí i demonstrativní výčet mzdových 

podmínek, mezi které můžeme např. zařadit: 

• základní mzdu (měsíční, hodinovou, úkolovou);  

• odměny, prémie, bonusy, 13. a 14. plat;  

• příplatky upravené pracovněprávními předpisy, jimiž se rozumí např. práce o víkendech, 

noční či ztížené prostředí;  

• příplatky neupravené pracovněprávními předpisy (odpolední, osobní příplatek, rozdělená 

směna); 

• odměnu za pracovní pohotovost.173 

Již výše v této kapitole zmiňuji Rozsudek Nejvyšší soudu ČR ze dne 20.12.2016, sp. zn. 21 

Cdo 436/2016, ze kterého jesně vyplývá, že požadavek srovnatelných mzdových podmínek  

je nutné posuzovat s ohledem na každý jednotlivý případ. Výše odměny za práci může být totiž 

ovlivňována různými faktory, ať už jde např. o rizikovost práce, délku praxe či dosažené 

vzdělání. Tuto skutečnost potvrzuje i Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. srpna 2015,  

sp. zn. 21 Cdo 3976/2013, ve kterém se Nejvyšší soud zabýval zásadou rovného zacházení  

a ve kterém se přiklonil k názoru, podle něhož: „Rovné odměňování není mechanická záležitost, 

a nelze tedy dovodit, že např. dva obráběči = bez dalšího dvě stejné mzdy. Naopak, 

zaměstnavatel může přihlížet k takovým hlediskům, jako je dosažené vzdělání (samozřejmě pokud 

                                                 

172  Tamtéž 

173  Tamtéž 
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je podstatné pro kvalitu odváděné práce), délka praxe (opět, pokud hraje roli při výkonnosti 

zaměstnance), pracovní výkony, přístup k práci ze strany zaměstnance apod.“174 

5.1.1 As Hollow as Swiss Cheese? 

Metafora „As Hollow as Swiss Cheese“175 byla poprvé použita R. Eklundem v jeho článku 

s názvem Who is Afraid of the Temporary Agency Work Directive?176. Tento článek hodnotil 

dopad Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES na švédskou právní úpravu 

agenturního zaměstnávání. 

Zaměříme-li se na tu část Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES,  

která se zabývá otázkou srovnatelných pracovních a mzdových podmínek, dojdeme k závěru,  

že je skutečně „děravá jako ementál“. 

Již výše v této diplomové práci jsem uvedl, že dle čl. 5 odst. 1 předmětné směrnice musí být 

pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání dočasně přidělených agenturních zaměstnanců 

„přinejmenším stejné jako podmínky, jež by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento 

uživatel zaměstnal přímo na stejném pracovním místě“. Vezmeme-li však v úvahu výjimky 

obsažené v čl. 5 odst 2, 3 a 4, zůstane nám původní požadavek „srovnatelných podmínek“ 

poněkud „děravý“.177 

 Čl. 5 odst. 2 této směrnice stanoví, že pokud jde o odměňování, mohou se jednotlivé 

členské státy EU po konzultaci se sociálními partnery od zásady obsažené v čl. 5 odst. 1 

odchýlit, pokud zaměstnanci agentur práce, kteří mají s agenturou práce uzavřenu pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou, pobírají odměnu v době mezi jednotlivými přiděleními.178 Jde  

o výjimku, která byla učiněna jako jakýsi ústupek vůči těm členským státům EU,  

                                                 

174  VRAJÍK, Michal. Zásada za „stejnou práci stejná odměna“. In: Mzdová účetní [online]. 12/2015 [cit. 10. 2. 

2019]. Dostupné z: https://1url.cz/xMDYi 

175  V češtině bychom pravděpodobně použily výrazu: „Děravý jako ementál“. 

176  EKLUND, Ronnie. Who Is Afraid of the Temporary Agency Work Directive? In: Arbetsratt.juridicum.su.se 

[online]. Publikováno 5. 6. 2009 [cit. 17. 6. 2019]. Dostupné z: https://1url.cz/NMCpx 

177  EKLUND, Ronnie. Temporary Agency Work Directive: As Hollow as Swiss Cheese? in PICHRT, Jan a 

Kristina KOLDINSKÁ. Labour law and social protection in a globalized world changing realities in selected 

areas of law and policy. Alphen: Kluwer Law International, 2018. Bulletin of Comparative Labour Relations. 

ISBN 978-94-035-0093-5. str. 120 - 121. 

178  Čl. 5 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES 
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kde pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem vzniká běžně  

na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou.179 

 Výše zmíněné možnosti odchýlit se od podmínky rovných mzdových podmínek využilo 

celkem 5 států - Švédsko, Maďarsko, Spojené království, Irsko a Malta.180 181 V zahraniční 

literatuře se pro tento postup vžilo označení „Swedish Derogation“.182 

Podáváme-li se blíže na vnitrostátní právní úpravu v zemích, které téte odchylky využily, 

zjistíme, že není prosta problémů. Tak například Irsko. V Irsku stanoví zákon o ochraně 

zaměstnanců z roku 2012,183 kterým se provádí předmětná směrnice, že agenturní zaměstnanci, 

kteří s agenturou práce uzavřeli smlouvou na dobu neurčitou a kteří v mezidobí mezi 

jednotlivými přiděleními pobírají přinejmenším polovinu mzdy, na kterou měli nárok během 

svého posledního přidělení (nejméně však vnitrostátní minimální mzdu), nemají po dobu 

přidělení k uživateli právo na stejnou mzdu jako „kmenoví“ zaměstnanci uživatele. O této 

skutečnosti musí být agenturní zaměstnaneci informováni před podpisem pracovní smlouvy  

na dobu neurčitou.184 Problém této úpravy spatřuji především v tom, že není stanovena 

maximální hranice „odchylky“ mezi mzdou „kmenového“ zaměstnance a dočasně přiděleného 

agenturního zaměstnance. Teoreticky tak může na základě irské právní úpravy dojít k situace, 

                                                 

179  EKLUND, Ronnie. Temporary Agency Work Directive: As Hollow as Swiss Cheese? in PICHRT, Jan a 

Kristina KOLDINSKÁ. Labour law and social protection in a globalized world changing realities in selected 

areas of law and policy. Alphen: Kluwer Law International, 2018. Bulletin of Comparative Labour Relations. 

ISBN 978-94-035-0093-5. str. 120 - 121 

180  STRÁNSKÝ, Jaroslav. Equal Treatment Between Temporary Agency Workers and Comparable Workers of 

the User Undertaking in PICHRT, Jan a Kristina KOLDINSKÁ. Labour law and social protection in a 

globalized world changing realities in selected areas of law and policy. Alphen: Kluwer Law International, 

2018. Bulletin of Comparative Labour Relations. ISBN 978-94-035-0093-5. str. 141 

181  Česká republiky této možnosti nevyužila. Jaké dopady na českou právní úpravu by případně využití čl. 5 odst. 

2 předmětné směrnice mělo viz blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V 

Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 113 - 115 

182  BARNARD, Catherine. EU Employment Law. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. Online 

resource centre. ISBN 978-0-19-969291-0. str. 448 

183  Protection of Employees (Temporary Agency Work) Act 2012.  

Dostupné z http://www.irishstatutebook.ie/eli/2012/act/13/enacted/en/html 

184  Part 2 section 6 tamtéž. Srov. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 

THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE 

OF THE REGIONS  on the application of Directive 2008/104/EC on temporary agency work In: EUR-Lex 

[online]. [cit. 17. 6. 2019].  Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0176&from=en 
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kdy agenturní zaměstnanec bude po dobu svého přidělení k uživateli pobírat pouze minimální 

mzdu, zatímco kmenový zaměstnanec uživatele bude mít mzdu násobně vyšší. 

Podobná situace je i ve Spojeném království. Místní agenturní zaměstnanci mají  

po odpracování 12 týdnů u uživatele právo na stejné pracovní a mzdové podmínky jako 

srovnatelní „kmenoví“ zaměstnanci uživatele.185 Jako alternativu mohou podepsat tzv. “pay 

between assignments” smlouvu. Ti agenturní zaměstnanci, kteří se rozhodnout tuto smlouvu 

podepsat, mají v období mezi přiděleními k uživatelům právo na minimálně 50% mzdy,  

která jim byla vyplácena během posledních 12 týdnů předchozího přidělení (i zde platí 

podmínka, že se musí jednat minimálně o vnitrostátní minimální mzdu), avšak během samotného 

přidělení mohou pobírat mzdu, která je nižší než mzda srovnatelného „kmenového“ zaměstnance 

– tato mzda však nesmí být nižší než minimální mzda.186 Z pohledu zákonodárce tak měl mít 

agenturní zaměstnanec ve Spojeném království možnost volby – buď odpracuje 12 týdnů a bude 

mít nárok na stejné mzdové a pracovní podmínky jako srovnatelný „kmenový“ zaměstnanec, 

nebo podepíše tzv. „pay between assignments“ smlouvu, kdy sice v době přidělení k uživateli 

bude pobírat nižší mzdu než srovnatelný kmenový zaměstnance, avšak i v případě „nepřidělení“ 

bude mít stále nárok alespoň na část této mzdy.187 Praxe je však poněkud jiná. Jak uvádí  

T. Taylor, ve Spojeném království dochází nezřídka k případům, kdy agenturní zaměstnanci 

nemají jinou možnost než podepsat „pay between assignments“ smlouvu. V některých případech 

se pak dokonce agentury práce snaží vyhnout závazku placení mzdy v období mezi jednotlivými 

                                                 

185  Stanovení jakési zkušební doby pro agenturního zaměstnance umožňuje další odchylka obsažená v čl. 5 odst. 4 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES, která stanoví, že: „Za podmínky, že je zaměstnancům 

agentur práce zajištěna přiměřená úroveň ochrany, mohou členské státy, jejichž právní řád neumožňuje 

prohlášení kolektivních smluv za obecně závazné nebo jejichž právní řád nebo zvyklosti neumožňují rozšíření 

působnosti těchto smluv na všechny podobné podniky v určitém odvětví nebo zeměpisné oblasti, po konzultaci 

se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni a na základě dohod uzavřených mezi sociálními partnery 

přijmout opatření týkající se základních pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání odchylující se  

od zásady podle odstavce 1. Taková opatření mohou spočívat ve stanovení určité doby, než bude rovné 

zacházení uplatňováno.“ 

186  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS  on 

the application of Directive 2008/104/EC on temporary agency work In: EUR-Lex [online]. [cit. 17. 6. 2019].  

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0176&from=en 

187 TAYLOR, Matthew. Good Work: The Taylor Review of Modern Working Practices. In: GOV.UK [online]. 

Publikováno červenec 2017 [cit. 17. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/good-

work-the-taylor-review-of-modern-working-practices 
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přiděleními tím, že agenturního zaměstnance přidělí k uživateli na delší dobu a vyplácejí jim 

pouze minimální mzdu, případně jim nabízí takovou práci, která je pro mnoho z nich 

nepřijatelná.188 

Další odchylkou od obecného pravidla „srovnatelných podmínek“ představuje čl. 5 odst. 3 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES.189 K zakotvení této odchylky došlo 

především na základě skutečnosti, že v některých členských státech EU je agenturní 

zaměstnávání tradičně upraveno především kolektivními smlouvami. R. Eklund například uvádí, 

že ve švédském systému agenturního zaměstnávání jsou pracovní podmínky zhruba 95% všech 

agenturních zaměstnanců upraveny právě pomocí kolektivních smluv.190 

5.2 Odpovědnost za škodu 

S ohledem na existenci specifického „trojúhelníkového“191 vztahu vznikajícího v rámci 

agenturního zaměstnávání a dále pak na strohou právní úpravu, která dostatečně neupravuje 

odpovědnostní vztahy mezi jednotlivými subjekty, představuje odpovědnost za škodu v rámci 

agenturního zaměstnávání významnou problematiku, které se budu podrobněji věnovat v této 

kapitole. Odpovědnostní vztah v rámci agenturního zaměstnávání může vzniknout dvěma, resp. 

třemi způsoby, kterými jsou:  

• odpovědnost za škodu, která vznikla uživateli v důsledku jednání dočasně přiděleného 

zaměstnance agentury práce, 

• odpovědnost za škodu, která vznikla dočasně přidělenému zaměstnanci agentury práce 

v důsledku jednání uživatele, 

• odpovědnost za škodu, která vznikla v důsledku jednání mezi uživatelem a agenturou 

práce. 

                                                 

188  Tamtéž 

189  Čl. 5 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES: „Po konzultaci se sociálními partnery 

mohou členské státy dát sociálním partnerům možnost zachovat nebo uzavřít na náležité úrovni a s výhradou 

podmínek stanovených členskými státy kolektivní smlouvy, které při respektování celkové ochrany zaměstnanců 

agentur práce mohou obsahovat ustanovení týkající se pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání 

zaměstnanců agentur práce odlišných od podmínek uvedených v odstavci 1.“ 

190  EKLUND, Ronnie. Temporary Agency Work Directive: As Hollow as Swiss Cheese? in PICHRT, Jan a 

Kristina KOLDINSKÁ. Labour law and social protection in a globalized world changing realities in selected 

areas of law and policy. Alphen: Kluwer Law International, 2018. Bulletin of Comparative Labour Relations. 

ISBN 978-94-035-0093-5. str. 121 

191  Vzájemným vztahům subjektů agenturního zaměstnávání se věnuji podrobněji v kapitole 4 této diplomové 

práce. 



 59 

5.2.1 Odpovědnost za škodu způsobenou uživateli jednáním dočasně přiděleného zaměstnance 

V současném znění zákoníku práce nenalezneme žádné192 ustanovení, které by upravovalo 

odpovědnost agenturního zaměstnance za škodu způsobenou uživateli. Na první pohled  

by se tedy mohlo zdát, že situace nebude nikterak komplikovaná a agenturní zaměstnanec bude 

dle obecné úpravy uvedené v ustanovení § 250 odst. 1 ZPr193 odpovídat za škodu, kterou 

způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním, pouze svému zaměstnavateli, tj. agentuře práce. Tomuto závěru odpovídá i názor JUDr. 

Bořivoje Šubrta, který uvádí, že dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce „může za škodu 

odpovídat výlučně jen svému zaměstnavateli. Tím je ale agentura práce, která odpovídá toliko  

za zprostředkování zaměstnání (dodávku pracovní síly), nikoliv za práci tohoto zaměstnance  

u uživatele (tu koneckonců řídí sám uživatel)“.194 

S ohledem na výše uvedené by se tedy mohlo zdát, že dočasně přidělený agenturní 

zaměstnanec není z pracovněprávního hlediska odpovědný za škodu, kterou svým jednáním 

způsobí uživateli. Za tuto škodu by pak logicky musela být odpovědná sama agentura práce, 

neboť jinak by za škodu způsobenou agenturními zaměstnanci uživateli nebyl odpovědný nikdo. 

Je však otázkou, do jaké míry lze činit agenturu práce odpovědnou za škodu, kterou sice způsobil 

dočasně přidělený agenturní zaměstnanec, avšak k této škodě došlo v rámci výkonu práce, kterou 

organizoval a řídil sám uživatel. V takovém případě by agentura práce měla pravděpodobně 

právo vymáhat tuto náhradu škody zpět po svém zaměstnanci.195 

V právní teorii se lze setkat i s názorem, dle kterého je agenturní zaměstnanec odpovědný 

přímo uživateli. Tento názor je založený na úvaze, že je to především uživatel, kdo po dobu 

dočasného přidělení agenturního zaměstnance organizuje a řídí jeho činnost. Jinými slovy  

je to s ohledem na ustanovení § 309 odst. 1 ZPr právě uživatel, kdo po dobu dočasného přidělení 

vstupuje de facto do práv a povinností zaměstnavatele.196 Osobně s výše uvedeným názorem 

nesouhlasím. Mezi uživatelem a agenturním zaměstnancem nevzniká základní pracovněprávní 

                                                 

192  Až na výjimku uvedenou v § 309 odst. 7 ZPr, k tomu viz níže v této kapitole. 

193  § 250 odst. 1 ZPr: „Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

194  ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 15. 2. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

195  K tomu blíže PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 140 - 141 

196  Srov. TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. ISBN 978-80-7357-652-3., str. 114 
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vztah, přičemž jak bylo uvedeno již výše, agenturní zaměstnanec je odpovědný za škodu pouze 

svému zaměstnavateli, kterým uživatel není. Přikláním se zde tedy k názoru prof. Pichrta,  

dle kterého: „v rámci pracovněprávní obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu  

je zaměstnanec dle současné právní úpravy odpovědný pouze svému zaměstnavateli,  

tedy agentuře práce“.197 

Současné nejasné vymezení odpovědnosti za škodu způsobenou uživateli jednáním 

dočasně přiděleného zaměstnance vede k tomu, že agentury práce nezřídka uzavírají pojistné 

smlouvy, na základě nichž pak přebírají odpovědnost za škody,  které způsobí dočasně přidělení 

agenturní zaměstnanci u uživatele.198 

Dále je nutné upozornit na sporné a teoríí nejednotně nazírané ustanovení § 309 odst. 7, 

které nám říká, že: „mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření 

k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně 

výhodná, než je tomu podle § 252 až 256“. Zmíněná ustanovení zákoníku práce se týkají úpravy 

dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování a dohody  

o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

Doc. Galvas k výše uvedenému uvádí: „Mohlo by se tedy zdát, že uživatel může  

se zaměstnancem některou z těchto dohod za podmínek upravených v zákoníku práce uzavřít. 

Takový přístup by nicméně narazil ... na zákaz uživatele vůči zaměstnanci právně jednat. Nabízí 

se proto otázka, zda měl zákonodárce při konstrukci § 309 odst. 7 zákoníku práce na mysli přijetí 

jakýchsi jiných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, která by se obsahovým pojetím 

blížila dohodám upraveným v § 252 nebo 256 zákoníku práce. Z aplikačního hlediska si ovšem 

lze jen obtížně představit, v čem by taková opatření měla spočívat.“199  

S uvedenými závěry lze souhlasit. Ustanovení § 309 odst. 1 ZP ve své poslední větě jasně 

stanoví, že: „Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem 

agentury práce.“ Jak bylo uvedeno již na předchozích řádcích, mezi uživatelem a agenturním 

zaměstnancem nevzniká základní pracovněprávní vztah, což s ohledem na obecnou úpravu 

                                                 

197  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 139 

198  K tomu blíže ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. 

Publikováno 16. 1. 2008 [cit. 15. 2. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

199  GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. č. 521. ISBN 978-802-8021-8, str. 656 - 

657 
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náhrady škody v pracovněprávních vztazích obsaženou v ustanovení § 250 odst. 1 ZPr200 

znamená, že agenturní zaměstnanec je povinen nahradit škodu, kterou způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pouze svému 

zaměstnavateli, tj. agentuře práce.  

Pokud by přece jen došlo k situaci, kdy se uživatel a agenturní zaměstnanec rozhodnou 

naplnit znění § 309 odst. 7, musel by být tento právní vztah realizován pravděpodobně skrze 

nepojmenovanou smlouvu dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku201,  

která by respektovala ono omezení týkající se zákazu „menší výhodnosti“ pro agenturního 

zaměstnance, než je tomu podle ustanovení § 252 až 256 zákoníku práce. V takovém případě  

by však docházelo ke vzniku jakési paralelní dvojité odpovědnosti,202 což by mělo za následek, 

že postavení dočasně přiděleného zaměstnance by bylo ve srovnání se zaměstnancem 

„kmenovým“ značně nevýhodné.203 

Dále se lze setkat s názorem, dle kterého lze znění § 309 odst. 7 vykládat ve smyslu 

speciálního smluvního ustanovení vtěleného do dohody o dočasném přidělení uzavírané mezi 

uživatelem a agenturou práce. Na základě tohoto ustanovení by pak agentura práce byla povinna 

uzavřít s agenturním zaměstnancem některou z dohod o odpovědnosti dle zákoníku práce. Tento 

výklad se mi však jeví jako nesprávný, a to zejména s ohledem na skutečnost, že agentura práce 

agenturnímu zaměstnanci žádné věci či „hodnoty“ nesvěřuje.204 

Osobně jsem toho názoru, že ustanovení § 309 odst. 7 vnáší do celé problematiky 

odpovědnosti za škodu více otázek než odpovědí. Z pohledu zákonodárce bych se spíše přikláněl 

k tomu, aby zákoník práce v § 309 výslovně stanovil, že agenturní zaměstnanec odpovídá  

po dobu dočasného přidělení za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností  

                                                 

200  § 250 odst. 1 ZPr: „Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ 

201  § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není 

zvláště jako typ smlouvy upravena.“ 

202  Agenturní zaměstnanec by byl odpovědný jednak na základě pracovněprávního vztahu svému zaměstnavateli, 

tj. agentuře práce a jednak na základě popsané smluvní odpovědnosti i uživateli. 

203  Blížeji k tomu PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, 

Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 139 - 140 

204  Viz MACHUČA, Tomáš. Náhrada škody a agenturní zaměstnávání. In: ePravo.cz [online]. Publikováno 6. 11. 

2015 [cit. 21. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-skody-a-agenturni-

zamestnavani-99484.html 
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při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, přímo uživateli a zároveň by po tuto 

dobu dočasného přidělení omezil jeho odpovědnost vůči agentuře práce.205 

5.2.2 Odpovědnost za škodu způsobenou dočasně přidělenému zaměstnanci agentury práce 

jednáním uživatele 

Pokud jde o odpovědnost za škodu způsobenou dočasně přidělenému zaměstnanci 

agentury práce jednáním uživatele, zákoník práce ve svém ustanovení § 309 odst. 4 stanoví, že: 

„Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, 

uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním u uživatele, má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud  

se s uživatelem nedohodne jinak.“  

Ze samotného textu zákona lze dovodit, že vznikne-li agenturnímu zaměstnanci 

v souvislosti s dočasným přidělením u uživatele škoda, bude za ni odpovídat v prvé řadě 

agentura práce,206 přičemž na základě výše uvedené citace ustanovení § 309 dost. 4 ZPr bude mít 

agentura práce následně právo požadovat náhradu škody vůči uživateli, pokud tato škoda vznikla 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele. Je však důležité zmínit, 

že: „toto pravidlo je pouze dispozitivní a uplatní se pouze tehdy, pokud se smluvní strany 

nedohodly jinak“.207 Na tuto skutečnost upozorňuje i prof. Pichrt, když říká, že: „pro případný 

vzájemný odpovědnostní vztah mezi uživatelem a agenturou práce bude podstatný obsah jejich 

smluvního ujednání, řešený na pozadí příslušné právní úpravy, …“.208 

Jinými slovy nám zákoník práce poskytuje pouze obecnou dispozitivní úpravu  

pro odpovědnost za škodu způsobenou dočasně přidělenému zaměstnanci agentury práce 

jednáním uživatele. V praxi jsou vzájemné odpovědností vztahy velmi často upraveny skrze 

rámcové dohody o dočasném přidělení.  

                                                 

205  K tomu blíže ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. 

Publikováno 16. 1. 2008 [cit. 30. 5. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

206  Uplatní se obecná odpovědnost za škodu dle ustanovení § 265 a násl. ZPr. 

207  GALVAS, Milan a kolektiv. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 

Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. č. 521. ISBN 978-802-8021-8, str. 656 

208  PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 139 
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5.3 Právo na informace a projednání 

Obecnou úpravu práva zaměstnanců v pracovněprávním vztahu na informace a projednání 

nalezneme v ustanovení § 276 a násl. ZPr. Dle této úpravy má zaměstnavatel povinnost 

informovat zaměstnance o skutečnostech uvedených v § 279 odst. 1 ZPr209 a zároveň je povinen 

projednat s nimi záležitosti uvedené v § 280 odst. 1 ZPr.210  

Pokud jde o samotný způsob realizace těchto povinností, je zaměstnavatel povinen 

zaměstnance informovat a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něho zástupci zaměstnanců, 

kterými mohou být odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.211 Toto ustanovení je však vzhledem k principu 

fungování agenturního zaměstnávání poněkud problematické. 

Předně je nutné znovu zopakovat, že zaměstnavatelem agenturního zaměstnance  

je agentura práce, nikoli uživatel, avšak samotný výkon práce je uskutečňován u uživatele.  

Je tedy zřejmé, že v praxi může docházet k situacím, kdy agenturní zaměstnanci téže agentury 

práce pracují pro různé uživatele a vzájemně se ani neznají. Za těchto okolností budou 

v agenturách práce jen stěží působit zástupci zaměstnanců. Stejně tak pracovní podmínky 

jednotlivých agenturních zaměstnanců budou rozdílné s ohledem na rozdílnou pracovní náplň  

u jednotlivých uživatelů. JUDr. Bořivoj Šubrt k tomu uvádí: „Vzniká proto otázka, jak může 

agentura práce plnit vůči svým zaměstnancům zákonnou povinnost poskytovat jim předepsané 

informace, popřípadě konzultace. … Bezpochyby tak při přípravě právní úpravy bylo opomenuto 

přijmout speciální ustanovení, které by upravovalo (omezovalo) příslušné povinnosti agentur 

práce jako zaměstnavatelů. Na straně druhé by bylo vhodné stanovit uživatelům povinnost 

                                                 

209  Namátkou se jedná např. o povinnosti informovat o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím 

pravděpodobném vývoji, základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách či o opatřeních, kterými 

zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace. Výčet 

všech informací, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytovat, je uveden v § 279 odst. 1 bod a) až i) 

ZPr. 

210  Jedná se např.  o povinnost zaměstnavatele projednat se zaměstnanci pravděpodobný hospodářský vývoj  

u zaměstnavatele či nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti  

u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny. Celý výčet je obsažen v § 280 odst. 1 

bod a) až f). 

211  Tuto povinnost stanoví ustanovení § 276 odst. 1 ZPr, které říká, že: „zaměstnavatel je povinen informovat 

zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce 

pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "zástupci zaměstnanců").“ 
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informovat nebo zajistit projednání o některých otázkách pracovních podmínek a BOZP  

i dočasně přidělené agenturní zaměstnance.“212 

 S tímto závěrem lze souhlasit, nicméně nad rámec výše citovaného bych ještě doplnil,  

že z pohledu budoucí úpravy by bylo vhodné taktéž stanovit, aby zástupci zaměstnanců,  

kteří u uživatele působí a kteří zastupují „kmenové“ zaměstnance uživatele, zastupovali  

též agenturní zaměstnance (pokud jde o právo na informace a projednání), kteří jsou k uživateli 

dočasně přiděleni.213 

Zákoník práce pak ve svém ustanovení § 279 odst. 3 stanoví povinnost uživatele 

informovat dočasně přidělené agenturní zaměstnance o nabídce volných pracovních míst.214 

Tímto ustanovením chtěl zákonodárce dle mého názoru (jak ostatně uvádím již v posledním 

odstavci kapitoly 5.3 této diplomové práce) zdůraznit, že agenturní zaměstnávání by mělo být 

chápáno spíše jako mezitimní řešení v období hledání stabilnějšího pracovněprávního vztahu. To 

potvrzuje i JUDr. Šubrt, když uvádí, že: „smyslem tohoto ustanovení je, aby se uživatelé zajímali 

i o perspektivu dočasně přidělených zaměstnanců a pokud vyhovují požadavkům na ně kladeným, 

aby jim bylo nabídnuto zaměstnání v pracovněprávním vztahu k uživateli“.215 

5.4 Agenturní zaměstnávání s přeshraničním prvkem 

V této kapitole se blíže zaměřím na přeshraniční prvek v rámci agenturního 

zaměstnávání.216 Zejména kauzy z posledních let ukazují, že právní úprava tohoto „odvětví“  

je pro mnohé subjekty agenturního zaměstnávání komplikovaná a matoucí.217 V této diplomové 

práci se budu věnovat třem způsobům, kterými mohou agentury práce provádět zprostředkování 

zaměstnání ze/do zahraničí. Jedná se o následující případy: 

• česká agentura práce dočasně přidělí svého (českého) agenturního zaměstnance 

k zahraničnímu uživateli,  

                                                 

212  ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 1. 6. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

213  Tamtéž. 

214  Tato povinnost vychází z čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES. 

215  ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. In: MPSV.cz [online]. Publikováno 

16. 1. 2008 [cit. 10. 4. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2Wgyq7A 

216  Někteří autoří používají též označení mezinárodní, popř. zahraniční či cizí prvek – srov. ŠTEFKO, Martin in 

PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. 

ISBN 978-80-7400-481-0. str. 147 

217  Jedná se např. o kauzu společnosti Rohlík.cz, které se blížeji věnuji v kapitole 5.4.3 této diplomové práce. 
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• česká agentura práce dočasně přidělí svého (zahraničního) agenturního 

zaměstnance k českému uživateli, 

• zahraniční agentura práce dočasně přidělí svého (zahraničního) agenturního 

zaměstnance  k českému uživateli. 

V rámci agenturního zaměstnávání s přeshraničním prvkem lze hovořit zejména o třech 

odlišných zájmech, mezi kterými je nutné najít vhodnou rovnováhu. Jedná se o zájem 

hostitelského státu na ochraně domácího pracovního trhu, o hospodářské zájmy uživatelů daného 

státu a o ochranou zahraničních agenturních zaměstnanců. 

5.4.1 Dočasné přidělení zahraničního zaměstnance do ČR 

Za zprostředkování zaměstnání ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) ZoZ je dle 

ustanovení § 14 odst. 2 ZoZ považováno též vyslání cizince svým zahraničním zaměstnavatelem 

k výkonu práce na území České republiky, je-li toto vyslání uskutečněno na základě smlouvy  

s českou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy je pronájem pracovní síly. 

Z pohledu agenturního zaměstnávání je přitom nezbytné, aby zahraničnímu zaměstnavateli byla 

za tuto činnost poskytnuta tuzemským uživatelem provize, která je svou povahou jakousi platbou 

za služby, nikoli jen úplatou kompenzující náklady spojené s vysláním zaměstnance. Pokud  

by tato podmínka nebyla splněna, nejednalo by se z právního hlediska o agenturní 

zaměstnávání.218 

Pokud jde o zahraničního zaměstnavatele, který chce svého zaměstnance dočasně přidělit 

k výkonu práce u českého uživatele, musí tento zahraniční zaměstnavatel získat přislušné 

povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice.219 Výjimka z této povinnost platí pro 

zahraniční subjekty usazené v jiném členském státě EU, které na území České republiky 

zprostředkovávají zaměstnání pouze „dočasně a ojediněle“.220 Tyto osoby jsou však povinny: 

                                                 

218  Mohlo by se jednat např. o zahraniční stáž či školení. K tomu blíže TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní 

zaměstnávání v praxi. In: Mzdová praxe [online]. [cit. 11. 4. 2019]. Dostupné z: 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d34498v43995-agenturni-zamestnavani-s-preshranicnim-

prvkem/ 

219 Srov. PICHRT, Jan in TOMŠEJ, Jakub a kol. Zaměstnávání cizinců v České republice. V Praze: Wolters 

Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-481-0. str. 109 – 110 

220  Mgr. Tošovský uvádí, že pod pojmem dočasně a ojediněle se rozumí: „zprostředkování zaměstnání jedenkrát a 

na dobu nepřesahující 12 kalendářních měsíců.“ TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. In: 

Mzdová praxe [online]. [cit. 11. 4. 2019] Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d34498v43995-agenturni-zamestnavani-s-preshranicnim-prvkem/; dle zahraniční judikatury lze tento pojem 

vykládat jako: bagatelní, jednorázové, časově omezené případy - takto shrnuje rozsudek BAG z 2.6.2010, sp. 
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„nejpozději v den zahájení této činnosti na území České republiky písemně oznámit Úřadu práce 

údaje uvedené v § 61 odst. 1 nebo 3 ZoZ a dobu, po kterou bude tato činnost vykonávána“.221 

Hovoříme-li o zahraničních agenturních zaměstnancích, je nutné rozlišovat mezi občany 

Evropské unie (a jejich rodinnými příslušníky a rodinnými příslušníky občana České 

republiky)222 a cizinci, kteří jsou dle ustanovení § 89 ZoZ držiteli platného povolení  

k zaměstnání, zaměstnanecké karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance  

či tzv. modré karty.223  

Dřívější znění ZoZ v podstatě znemožňovalo agenturám práce dočasně přidělovat 

k tuzemskému uživateli příslušníky druhé z výše uvedených skupin zahraničních agenturních 

zaměstnanců. Tento „zákaz“ byl odstraněn novelou ZoZ účinnou ke dni 29.7.2017 a jediné 

omezení při agenturním zaměstnávání cizinců ze „třetích“ zemí tak nyní představuje Nařízení 

vlády č. 64/2009 Sb., jež stanoví druhy prací, které agentura práce nemůže formou dočasného 

přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.224 V této souvislosti je však nutné 

respektovat čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES, dle kterého mohou být 

zákazy a omezení týkající se agenturního zaměstnávání odůvodněny pouze na základě: 

                                                                                                                                                             

zn. 7 AZR 946/08, body 19 až 26. ŠTEFKO, Martin in PICHRT, Jan. Agenturní zaměstnávání v komplexních 

souvislostech. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-481-0. str. 151. pozn. pod čarou č. 

19 

221  §14 odst. 4 ZoZ 

222  Toto rozlišení je důležité z toho důvodu, že dle ustanovení § 85 ZoZ se pro účely zaměstnávání zaměstnanců  

ze zahraničí za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (uvedený v § 3 odst. 2 ZoZ) 

a rodinný příslušník občana České republiky (uvedený v § 3 odst. 3 ZoZ). Dle ustanovení § 3 odst. 2 a 3 ZoZ 

mají tyto osoby stejné právní postavení v právních vztazích, upravených zákonem o zaměstnanosti, jako občan 

ČR. JUDr. Bořivoj Šubrt v souvislosti s touto problematikou dále uvádí, že: „Podle příslušných mezinárodních 

smluv se za státní příslušníky EU pro účely postavení na trhu práce (zákona o zaměstnanosti) považují též 

občané (a jejich rodinní příslušníci) dalších států Evropského hospodářského prostoru, tj. Norska, 

Lichtenštejnska a Islandu a dále občané Švýcarské konfederace. Na všechny tyto osoby se omezení dané 

nařízením vlády nevztahuje.“ ŠUBRT, Bořivoj. Vláda omezila agenturní práci cizinců. In: Mzdová praxe 

[online]. [cit. 11. 4. 2019]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d4821v6815-vlada-

omezila-agenturni-praci-cizincu/ 

223  Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá 

karta se u cizinců nevyžaduje v případech uvedených  v ustanovení § 98 a 98a ZoZ. Kupříkladu se jedná  

o cizince s povoleným trvalým pobytem či o cizince akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků. 

224  Jedná se např. o  práci v podzemí hlubinných dolů nebo o takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší 

stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou druhů prací uvedených v příloze  

k tomuto nařízení). 
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„obecného zájmu souvisejícího zejména s ochranou zaměstnanců agentur práce, s požadavky  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité fungování trhu práce  

a zamezit možnému zneužívání“.  

Současná právní úprava tyto podmínky dle mého názoru respektuje, neboť výše zmíněné 

omezení slouží pouze k zajištění náležitého fungování trhu práce.225 

5.4.2 Zprostředkování zaměstnání do zahraničí 

Pokud jde o situaci, kdy česká agentura práce dočasně přidělí svého (českého) 

agenturního zaměstnance k zahraničnímu uživateli, neklade česká právní úprava na agentury 

práce zvláštní zákonné podmínky. Je pravdou, že dle dřívějšího znění ZoZ musely agentury 

práce získat pro tuto činnost platné povolení od generálního ředitelství Úřadu práce, avšak tato 

povinnost byla výše zmíněnou novelou ZoZ s účínností ke dni 29. 7. 2017 zrušena, respektive 

byla nahrazena jednotným povolením pro výkon zprostředkování zaměstnání.226 Agentury práce 

tak musí respektovat zejména právní úpravu té země, ve které má sídlo uživatel, ke kterému  

je agenturní zaměstnanec dočasně přidělen, v členských státech EU pak samozřejmě i unijní 

úpravu. 

S tím souvisí i na značné rozdíly týkající se pracovních podmínek dočasně přiděleného 

agenturního zaměstnance do zahraničí. Tyto rozdíly se odvíjejí zejména od toho, zda dočasně 

přidělovaná osoba je či není přidělována do jednoho z členských států EU. Budeme-li nejprve 

hovořit o českém agenturním zaměstnanci (jakožto občanovi EU), který je dočasně přidělen  

do jiného ze členských států EU (resp. EHS a Švýcarska), pak se na tohoto dočasně přiděleného 

agenturního zaměstnance vztahuje tzv. zásada rovného zacházení vyjádřená v čl. 5 Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES, tj. zásada, kdy: „základní pracovní podmínky  

a podmínky zaměstnávání zaměstnanců agentur práce jsou po dobu trvání jejich přidělení  

k uživateli přinejmenším stejné jako podmínky, jež by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud 

by je tento uživatel zaměstnal přímo na stejném pracovním místě“.227 Zároveň by měl hostitelský 

                                                 

225  GBELEC, Ondřej. Novinky v agenturním zaměstnávání. In: Svaz průmyslu a dopravy ČR [online]. 

Publikováno 6. 11. 2017 [cit. 13. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-

infoservis/11290-novinky-v-agenturnim-zamestnavani 

226  K tomu blíže kapitola 2.1 této diplomové práce 

227  Čl. 5 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES; vymezení pojmu „základní pracovní 

podmínky“ nalezneme v čl. 3 odst. 1 písm. f) téže směrnice – blíže k tomu kapitola 4.4.1 této diplomové práce. 
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stát na základě směrnice č. 96/71/ES zohlednit také práva, která tomuto dočasně přidělenému 

agenturnímu zaměstnanci přísluší na základě právní úpravy domovského státu.228 

Další možností je dočasné přidělení českého agenturního zaměstnance do tzv. třetích 

zemí, tj. do zemí mimo EU. V takovém případě se pracovní podmínky tohoto českého 

agenturního zaměstnance budou řídit právem státu, v jehož jurisdikci zaměstnanec pracuje.229 

Poněkud specifická je situace v případě, kdy agentura práce sídlící v jednom ze členských států 

EU dočasně přidělí agenturního zaměstnance ze třetí země k uživateli v jiném členském státě 

EU. Právě této problematice se budu na konkrétním příkladu věnovat v následující kapitole 

nazvané Kauza Rohlík.cz. 

5.4.3 Kouza Rohlík.cz 

Takzvanou kauzou Rohlík.cz se rozumí mediálně známá kauza z počátku roku 2017,  

kdy internetový obchod s potravinami Rohlík.cz (provozovaný českou společností Velká Pecka 

s.r.o.) „zaměstnával“ na českém území ukrajinské občany s polskými vízy. Při následné razii  

cizinecké policie ve skladech internetového obchodu Rohlík.cz byli tito ukrajinští občané 

zadrženi a následně i vyhoštěni z Evropské unie. 

Pro zhodnocení zákonnosti výše popsaného zásahu je nutné určit, jakou povahu měla 

práce Ukrajinců pro internetový obchod Rohlík.cz. Z dostupných materiálů lze dohledat,  

že zmínění ukrajinští občané uzavřeli pracovní smlouvu s polskou společností OVD-

TEMYRTRANS, přičemž dodatkem k této smlouvě bylo stanoveno, že výkon práce bude 

prováděn v České republice. Zároveň uzavřela výše zmíněná společnost OVD-TEMYRTRANS 

smlouvu o poskytování přeshraničních služeb se společností Vidininvest Trade s. r. o., v níž  

se zavázala provádět na základě objednávky dokončovací stavební práce, balící práce a úklidové 

práce na území České republiky. Společnost Vidininvest Trade s. r. o. tuto objednávku, jejímž 

předmětem byly balící práce, učinila s termínem zahájení 1. 1. 2017 a termínem dokončení dne 

31. 12. 2017. Dále pak společnost Velká Pecka s. r. o. (provozovatel internetového obchodu 

Rohlík.cz) uzavřela se společností Vidininvest Trade s. r. o. rámcovou smlouvu o dílo,  

jejímž předmětem bylo zajišťování vyskladnění zboží, kompletace nákupu pro zákazníky  

či odvoz zkompletovaných nákupů do zóny kurýrů.230 

                                                 

228 K tomu blíže TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. In: Mzdová praxe [online]. [cit. 15. 4. 

2019] Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d34498v43995-agenturni-zamestnavani-

s-preshranicnim-prvkem/ 

229  Tamtéž 

230 K tomu blíže např. bod 3 Rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky, sp. zn. 9 Azs 278/2018 - 19. 
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Dle názoru zástupců internetového obchodu Rohlík.cz pracovali zmínění ukrajinští 

dělnící v Česku legálně. Svoji argumentaci stavěli zejména na tom, že ukrajinští pracovníci byli 

na území ČR vysláni231 svým polským zaměstnavatelem na základě dohody o díle, a že se tudíž 

nejednalo o agenturní zaměstnávání. Tomáš Čupr, majitele internetového obchodu Rohlík.cz, 

k tomu uvedl: „Řídíme se Zákonem o zaměstnanosti, který říká, že na dobu až 90 dní může 

zaměstnanec s vízem jedné členské země pracovat v jiné členské zemi EU bez pracovního 

povolení cílové země. Je to jako kdyby vás Rohlík poslal dočasně pracovat do jiné firmy  

v Německu, a platí to i pro občany ze zemí mimo EU.“232  

Výše uvedené argumenty se znažili zástupci internetového obchodu Rohlík.cz podpořit  

i odkazem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-91/13, ve kterém Soudní dvůr 

Evropské unie judikoval, že: „články 56 SFEU a 57 SFEU musí být vykládány v tom smyslu,  

že brání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, 

která stanoví, že jsou-li pracovníci, kteří jsou státními příslušníky třetích států, poskytnuti 

podnikem usazeným v jiném členském státě podniku usazenému v prvním členském státě, 

 který je využije k provedení prací na účet jiného podniku usazeného v tomtéž členském státě, 

podléhá takové poskytnutí podmínce, že tito pracovníci musí být držiteli pracovního povolení."233 

Pokud bychom vycházeli z výše uvedeného tvrzení, tj. tvrzení, že se nejednalo  

o agenturní zaměstnávání, ale pouze o dočasné vyslání zahraničních zaměstnanců na území 

jiného členského státu za účelem provedení služby, pak bychom museli dát zástupcům 

internetového obchodu Rohlík.cz za pravdu. Ustanovení § 98 písm. k) ZoZ totiž skutečně říká, 

že: „Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince,  

který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem 

usazeným v jiném členském státu Evropské unie.“234 Je tedy pravdou, že v takovém případě by 

                                                 

231 Tzv. „vysílání pracovníků“ je definováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES. V čl. 2 odst. 1 

této směrnice je vysílaný pracovník vymezen jako: „pracovník, který po omezenou dobu vykonává práci  

na území jiného členského státu než státu, ve kterém obvykle pracuje“. 

232 Kauce 20 milionů pro distributory benzinu neplatí, rozhodl Ústavní soud. In: Novinky.cz [online]. [cit. 15. 4. 

2019]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/431970-kauza-rohlik-cz-upozornila-na-nejasnosti-

kolem-zamestnavani-cizincu.html 

233 Výrok rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-91/13 

234 § 98 písm. k) ZoZ 
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ukrajinští pracovníci i s ohledem na výše uvedený judikát Soudního dvora Evropské unie byli 

oprávněni vykonávat práci na území České republiky pouze na základě polského víza.235 

Na první pohled by se mohlo zdát, že jádrem sporu bylo určit, zda na ukrajinské 

pracovníky, tj. pracovníky ze státu mimo Evropskou unii, dopadá nebo nedopadá výše uvedený  

§ 98 písm. k) ZoZ. Jak jsem však naznačil již v úvodu této kapitoly, mnohem zásadnější  

pro celou kauzu byla samotná povaha práce ukrajinských dělníků. Osobně jsem toho názoru,  

že se nejednalo o vysílání zaměstnanců na území jiného členského státu za účelem provedení 

služby, jak tvrdí Rohlík.cz, ale o agenturní zaměstnávání, přesněji řečeno o tzv. zastřené 

agenturní zaměstnávání236 – v takovém případě by se výjimka z povinnosti získat pracovní 

povolení dle § 98 písm. k) ZoZ na tento případ vůbec nevztahovala. 

Podstata tohoto zastřeného agenturního zaměstnávání byla výstižně shrnuta v Prohlášení 

Asociace pracovních agentur ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz: „Ukrajince s platnými 

vízy dovezla polská pseudoagentura bez polského povolení k agenturnímu zaměstnávání. 

Vykonávají zde agenturní zaměstnávání, nezhotovují žádné dílo, což jako skladníci ani nemohou. 

Pseudoagentura tak učinila v rozporu se ZoZ a Rohlik.cz s ní podepsal Smlouvu o dílo,  

čímž se oba dopustili zastřeného agenturního zaměstnávání.“237 

Pokud jde o výše popsaná smluvní ujednání mezi ukrajinskými dělníky, jejich 

zaměstnavatelem a dále pak společností Vidininvest s. r. o. a Velká Pecka s. r. o., jsem toho 

názoru, že se jednalo pouze o účelové jednání, které mělo za cíl obejít zákonné podmínky 

agenturního zaměstnávání. Tomu odpovídá i právní hodnocení Nejvyššího správního soudu  

z již citovaního rozsudku sp. zn. 9 Azs 278/2018 – 19: „Ze zjištěného skutkového stavu, zejména  

z okolností, za jakých došlo k uzavření pracovně právního vztahu stěžovatelky, k jeho změnám 

(změna místa výkonu práce ve stejný den, kdy byla uzavřena pracovní smlouva), jakož i vzhledem 

k předcházejícím smluvním ujednáním mezi zaměstnavatelem stěžovatelky a společností 

Vidininvest s. r. o. a mezi touto společností a společností Velká Pecka s. r. o., jasně vyplývá,  

že již v okamžiku přijetí stěžovatelky do pracovního poměru byly vytvořeny podmínky  

pro zprostředkování pracovní síly u posledně jmenované společnosti. Stěžovatelka netvrdila,  

                                                 

235 Zároveň by musela být splněna podmínka tzv. krátkodobého pobytu, tj. pobytu v maximální délce 90 dní  

v jakémkoli 180denním období. Tato podmínka byla v případě zmíněných ukrajinských pracovníků dodržena. 

236  Zastřené zprostředkování zaměstnání definuje § 5 písm. g) ZoZ jako: „činnost právnické osoby nebo fyzické 

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

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

237 Prohlášení Asociace pracovních agentur ke kauze nelegálních cizinců v Rohlik.cz. In: APA.cz  [online]. 

Publikováno 12. 3. 2017 [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://bit.ly/2W8PmIh 
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že by v Polsku po uzavření pracovní smlouvy vykonávala pro svého zaměstnavatele jakoukoliv 

pracovní činnost, pouze byla opakovaně dopravována do Prahy k výkonu práce u společnosti 

Velká Pecka s. r. o. Tento způsob výkonu závislé práce městský soud zcela správně posoudil jako 

agenturní zprostředkovávání práce, na nějž nelze aplikovat výjimku z povinnosti získat pracovní 

povolení dle § 98 písm. k) zákona o zaměstnanosti.“238 

Z pohledu internetového obchodu Rohlík.cz lze snahu o získání dostupné pracovní síly 

chápat. Osobně spatřuji problém zejména v tom, že dle tehdy účinné právní úpravy bylo  

pro české zaměstnavatele velmi obtížné získat zahraniční pracovníky (cizince)239 ze států mimo 

Evropskou unii. Toto omezení bylo dle mého názoru jedním z důvodů, proč zaměstnavatelé při 

snaze získat dostupnou pracovní sílu přistupovali k výše popsanému způsobu najímání 

zahraničních pracovníků. Jsem toho názoru, že novela ZoZ, která s účinností ke dni 29.7.2017 

odstranila výše uvedené omezení, byla (zejména pak v období ekonomického růstu) nezbytným  

a správným krokem.240 

  

                                                 

238 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky, sp. zn. 9 Azs 278/2018 - 19 

239  Dle ustanovení § 85 ZoZ se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje občan 

Evropské unie a jeho rodinný příslušník (uvedený v § 3 odst. 2 ZoZ) a rodinný příslušník občana České 

republiky (uvedený v § 3 odst. 3 ZoZ). Dle ustanovení § 3 odst. 2 a 3 ZoZ mají tyto osoby stejné právní 

postavení v právních vztazích, upravených zákonem o zaměstnanosti, jako občan ČR. 

240 K tomu blíže kapitola 5.4.1 této diplomové práce 
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Závěr 

  Agentury práce hrají dle mého názoru nezbytnou roli na trhu práce. 

Prostřednictvím agenturního zaměstnávání je na jednu stranu uspokojována potřeba uživatelů  

po rychle dostupné pracovní síle, na druhou stranu může agenturní zaměstnávání posloužit 

agenturním zaměstnancům jako prostředek k získání pracovních zkušeností či jako mezitimní 

řešení v období hledání stabilnějšího pracovněprávního vztahu.  

Agenturní zaměstnávání lze tedy považovat za jednu z flexibilních forem zaměstnávání, 

přičemž jeho význam bude s ohledem na rozvoj technologií a s tím související přerod pracovního 

trhu pravděpodobně získávat na důležitosti. 

 Ve své diplomové práci jsem se zaměřil zejména na základní pojmy související 

s agenturním zaměstnáváním, na sturučný historický vývoj institutu agenturního zaměstnávání 

na mezinárodní i vnitrostátní úrovni, značnou pozornost jsem věnoval agenturám práce  

jako takovým. U neodborné veřejnosti často dochází k zužování činnosti agentury práce,  

kdy je agentura práce chápána jen jako subjekt agenturního zaměstnávání.  

V kapitole třetí této diplomové práce jsem se proto zaměřil na agentury práce z širšího 

hlediska, tj. jako na jednoho ze zprostředkovatelů zaměstnání. Zabýval jsem se procesem vzniku 

agentur práce a náležitostmi, které jsou s tímto procesem spjaté. Zajímavou „novinkou“  

je v tomto ohledu povinnost agentury práce žádající o povolení k agenturnímu zaměstnávání 

složit kauci ve výši půl milionu korun. Dle mého názoru je tato povinnost přínosná zejména 

v „boji“ proti vzniku účelově zakládaných agentur práce, jejichž jediným cílem je vyhnout  

se placení sociálního a zdravotního pojištění. Zároveň lze zavedení této kauce vnímat i jako 

snahu o posílení důvěry ve finanční kredibilitu agentur práce působících na trhu agenturního 

zaměstnávání. 

 Další oblastí, které jsem se v rámci své diplomové práce zabýval, byla oblast vzájemných 

vztahů vznikajících v rámci agenturního zaměstnávání mezi subjekty agenturního zaměstnávání, 

tj. mezi agenturou práce, agenturním zaměstnancem a uživatelem. V rámci tohoto tématu spatřuji 

problém zejména v nedostatečné právní úpravě, která by zamezila obcházení ustanovení  

o dočasnosti přidělení při agenturním zaměstnávání. Jak uvádím již výše, zákoník práce 

v ustanovení § 309 odst. 6 sice stanoví, že agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně 

přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, avšak v případě, kdy o prodloužení přidělení požádá sám agenturní zaměstnanec, tato 

podmínka neplatí. Z pohledu budoucí právní úpravy této problematiky je možné hledat inspiraci 

například ve slovenské právní úpravě. Ta stanoví, že maximální délka dočasného přidělení je 24 
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měsíců, přičemž toto dočasné přidělení je možno prodloužit nebo opětovně dohodnout nanejvýš 

čtyřikrát. 

 V poslední kapitole jsem se zaměřil na vybraná témata související s problematikou 

agenturního zaměstnávání, jejichž právní úprava je (alespoň dle mého názoru) neúplná  

či nejednoznačná. Pokud jde o ochranu práv agenturních zaměstnanců, je agenturní 

zaměstnávání  bezesporu rizikovější formou pracovněprávního vztahu než standardní pracovní 

poměr. Z tohoto důvodu jsem se věnoval tématu srovnatelných pracovních a mzdových 

podmínek a práva na informace a projednání. Stejně tak jsem svou pozornost zaměřil i na téma 

odpovědnosti  

za škodu a agenturního zaměstnávání s přeshraničním prvkem. 

 V rámci své diplomové práce jsem se pokusil na mnoha místech upozornit na nedostatky 

současné právní úpravy a nastínit možnou podobu budoucí právní úpravy. Mezi tyto nedostatky 

patří kupříkladu absence přesného vymezení, co lze považovat za srovnatelné pracovní a mzdové 

podmínky, nejasná úprava odpovědnosti za škodu, která byla způsobena uživateli jednáním 

dočasně přiděleného zaměstnance či nevyhovující úprava týkající se tématu práva na informace  

a projednání ve vztahu k agenturním zaměstnancům. Právě s ohledem na poslední zmiňované 

téma je patrné, že zákonodárce v určitých oblastech opomíjí onu atypičnost agenturního 

zaměstnávání spočívající v existenci specifického „trojúhelníkového“ vztahu, který v rámci 

agenturního zaměstnávání vzniká mezi agenturou práce, agenturním zaměstnancem  

a uživatelem. To je pak v praxi příčinou mnoha nejasností. 

 Závěrem bych uvedl, že činnost agentur práce na pracovním trhu považuji za velice 

významnou. Je proto nutné, aby zákonodárce stanovil jasná pravidla pro fungování agentur práce 

a ochranu agenturních zaměstnanců. Zároveň je však nezbytné, aby byly stanoveny takové 

mechanizmy, které znemožní zneužívání institutu agenturního zaměstnávání. Viz například 

obcházení ustanovení o dočasnosti přidělení při agenturním zaměstnávání. 
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Seznam zkratek 

  

APA   –  Asociace personálních agentur 

BOZP  – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR  – Česká republika 

EU  – Evropská unie 

MOP  – Mezinárodní organizace práce 

MPSV  – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SpŘ  – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

ZPr  –  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ZoZ  –  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
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ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-481-0. 
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- ČIŽINSKÝ, Pavel. Mezinárodní komparace vybraných právních aspektů v oblasti 

agenturního zaměstnávání. In: Migraceonline.cz [online]. Publikováno březen 2010. 

Dostupné z: https://bit.ly/2WTvx8a 

- EKLUND, Ronnie. Who Is Afraid of the Temporary Agency Work Directive? In: 

Arbetsratt.juridicum.su.se [online]. Publikováno 5. 6. 2009 [cit. 17. 6. 2019].  

Dostupné z: https://1url.cz/NMCpx 

- GBELEC, Ondřej. Novinky v agenturním zaměstnávání. In: Svaz průmyslu a dopravy ČR 
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Agentury práce a agenturní zaměstnávání 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce jsou agentury práce a agenturní zaměstnávání. Agentury 

práce lze bezesporu zařadit mezi významné subjekty působící v oblasti zprostředkování 

zaměstnání. Mezi jejich činnost patří vyhledávání zaměstnání pro fyzické osoby, vyhledávání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, poskytování poradenské a informační činnosti v oblasti 

pracovních příležitostí a samozřejmě i institut označovaný jako agenturní zaměstnávání, který 

byl do českého právního řádu výslovně zakotven v roce 2004 a kterému je věnována podstatná 

část této diplomové práce. 

Text této diplomové práce je rozdělen celkem do pěti kapitol. První kapitola je zaměřena  

na vymezení základních pojmů souvisejících s agenturním zaměstnáváním a dále pak  

na vymezení jednotlivých subjektů, které se účastní procesu agenturního zaměstnávání. Druhá 

kapitola se věnuje tématu vývoje právní úpravy agenturního zaměstnávání, pozornost  

je zaměřena zejména na vývoj mezinárodní právní úpravy. Třetí kapitola pojednává o samotných 

agenturách práce, důraz je kladen na procesní náležitosti nezbytné k získání povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. Předposlední kapitola popisuje vzájemné právní vztahy vznikající 

mezi jednotlivými subjekty, které se účastnící procesu agenturního zaměstnávání. Těmito 

subjekty jsou uživatel, agentura práce a agenturní zaměstnanec. Závěrečná kapitola pak 

pojednává o vybraných tématech spojených s institutem agenturního zaměstnávání - konkrétně 

jde o problematiku srovnatelných pracovních a mzdových podmínek mezi dočasně přiděleným 

zaměstnancem agentury práce a srovnatelným „kmenovým“ zaměstnancem uživatele,  

o problematiku odpovědnosti za škodu v rámci agenturního zaměstnávání, o problematiku práva 

na informace a projednání a o problematiku agenturního zaměstnávání s přeshraničním prvkem. 
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Employment agencies and agency employment 

Abstract 

 

The topic of this thesis are employment agencies and agency employment. Employment 

agencies play an important role in the labor market. Their activities involve finding a job for 

individuals, finding employees for employers, providing advisory services and information 

services and, of course, the institute referred to as agency employment. Agency employment was 

incorporated into the Czech law in 2004. 

The text of this thesis is divided into five chapters. The first chapter is focused on the 

definition of basic terms related to agency employment and also on the definition of individual 

entities involved in the agency employment process. The second chapter is devoted to the topic 

of the development of legal regulation of agency employment. The attention is focused on the 

development of international law. The third chapter is focused on the employment agencies 

themselves. The penultimate chapter describes the mutual legal relations that arise between the 

various entities involved in the agency employment process. These entities are the user, the 

employment agency and the temporary agency worker. The final chapter deals with selected 

topics related to the agency employment - specifically the issue of comparable work and salary 

conditions between a temporary agency worker and a comparable employee recruited directly by 

the user, the issue of liability for damage, the issue of the right to information and consultation 

and the issue of agency employment with a cross-border element. 
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