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1. Úvod 

Agenturní zaměstnávání je řazeno mezi atypické formy zaměstnání1. Při realizaci 

agenturního zaměstnávání vznikají vztahy, jejichž účastníkem není jen zaměstnanec 

a zaměstnavatel, ale vstupuje do něj také uživatel jako třetí subjekt. Nejen tato více 

četnost vztahů s sebou přináší řadu specifik, jež agenturní zaměstnávání odlišují od 

„typických“ pracovněprávních vztahů.    

Agenturní zaměstnávání je institutem relativně novým, český právní řád se s ním 

začal setkávat až po Sametové revoluci v důsledku transformace centrálně direktivního 

plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku. Dnes je agenturní zaměstnávání běžně 

využívaným nástrojem, který podnikatelům přináší řadu výhod. Za výhody agenturního 

zaměstnávání lze nepochybně označit jeho flexibilitu ve smyslu možnosti, jak získat 

rychle zaměstnance z celé škály různých profesí, které podnikatel v danou chvíli 

potřebuje. Stejně tak lze za výhodu označit možnost poměrně snadného ukončení 

dočasného přidělení agenturního zaměstnance u uživatele (na rozdíl od jednostranného 

ukončení pracovního poměru, které je pro zaměstnavatele institutem rigidním kladoucí 

značné nároky). Další z výhod agenturního zaměstnávání bývá mnohdy spatřována 

v úspoře nákladů uživatele při náboru zaměstnanců, neboť nábor zaměstnanců a s tím 

spojené náklady (včetně např. pracovnělékařských prohlídek) nese agentura práce. 

Výhody agenturní zaměstnávání nepřináší jen pro uživatele, ale i pro samotné 

zaměstnance (např. možnost part-time úvazku a další). 

I přesto, že do doby výskytu pandemie způsobené onemocněním COVID-19 počet 

agenturních zaměstnanců každoročně rostl, stejně tak i počet agentur práce na českém 

trhu měl vzrůstající tendenci a agenturní zaměstnávání bylo (a je) hojně využívaným 

nástrojem, lze českou právní úpravu agenturního zaměstnávání označit v některých 

oblastech za nedostatečnou či nesystémovou2. Tato nedokonalost české právní úpravy 

agenturního zaměstnávání může při její aplikaci v určitých situacích přinášet (a také 

                                                 
1 Pichrt, J. a kol. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, 

str. 4. 
2 Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, str. 1209. 
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přináší) řadu nejasností, a to jak pro odbornou právnickou veřejnost, tak především i pro 

samotné agentury práce, její klienty (tj. uživatele) či agenturní zaměstnance.         

Autor této práce se snaží jejím čtenářům poskytnout komplexní pojednání o 

agenturním zaměstnávání, přičemž si klade za cíl, aby tato práce byla užitečná a přínosná 

nejen pro právnickou veřejnost, ale také pro účastníky agenturního zaměstnávání, a to i 

v situacích, kdy tito účastníci budou narážet na limity právní úpravy agenturního 

zaměstnávání. 

Cíl je kladen především na vysvětlení podstaty agenturního zaměstnávání a jeho 

role, vysvětlení vztahů vznikajících při realizaci agenturního zaměstnávání, definování 

účastníků realizace agenturního zaměstnávání, veřejnoprávních aspektů agenturního 

zaměstnávání (včetně získání potřebného povolení ke zprostředkování zaměstnání 

a kontroly agentury práce ze strany inspektorátu práce). 

Pro účely naplnění cílů popsaných ve větě předchozí čerpá autor rovněž 

z praktických zkušeností, které nabyl při poskytování právních služeb v rámci výkonu 

advokacie, kdy jedním z jeho klientů je jedna z největších světových agentur práce 

působících na českém trhu. Autor práce v neposlední řadě také čerpá z osobní znalosti 

osob, které významných způsobem působí či působily na trhu agenturního zaměstnávání. 

Autor této práce rovněž využívá příležitosti, aby jejím čtenářům blíže představil některé 

aspekty praktického fungování agentur práce v době výskytu pandemie způsobené 

onemocněním COVID-19.    

Práce je rozdělena na úvod, šest kapitol a závěr, kde se autor pokouší o zhodnocení 

celé práce. 
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2. Pojem agenturního zaměstnávání 

2.1 Vymezení pojmu atypického zaměstnání 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, agenturní zaměstnávání je řazeno mezi atypické 

formy zaměstnání. Jako atypické formy zaměstnání lze označit ty formy zaměstnání, jež 

se v určitých znacích odlišují od zaměstnání typického. Za typickou formu zaměstnání 

bývá zpravidla označován pracovní poměr uzavíraný na dobu neurčitou3 sjednaný na plný 

úvazek4. 

Obecně lze o atypickém zaměstnání říci, že je s ním spojena liberálnější forma 

regulace právních vztahů, které pod atypické zaměstnání spadají5. V České republice 

bývají v praxi za atypická zaměstnání označovány ty pracovněprávní vztahy, jež se 

„vyznačují menší mírou regulace a dávají účastníkům více volnosti v organizaci práce 

a dodržování pracovní doby, bez ohledu na sjednané trvání pracovního poměru a rozsah 

sjednaného úvazku.“6 Menší míra regulace a větší volnost v organizaci práce s sebou pak 

ale nese i oslabení ochranné funkce pracovního práva, které se projevuje v některých 

oblastech atypického zaměstnávání. 

Podíváme-li se, co česká doktrína řadí mezi atypická zaměstnání, zjistíme, že pod 

tento pojem podřazuje závislou práci definovanou Zákoníkem práce konanou mimo 

pracoviště zaměstnavatele, a dále je zde řazeno právě agenturní zaměstnávání7. 

Znaky agenturního zaměstnávání z pohledu jeho atypičnosti budou blíže 

rozvedeny v následující podkapitole.  

2.2 Agenturní zaměstnávání jako atypické zaměstnání  

Agenturní zaměstnávání je řazeno mezi atypické zaměstnání v užším slova 

smyslu8. Důvodem, proč je agenturní zaměstnávání řazeno mezi atypické formy 

                                                 
3 K tomuto blíže viz Pichrt J., Morávek, J. Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti? 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015. 
4 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 3. 
5 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 3. 
6 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 3. 
7 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 4. 
8 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 7. 
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zaměstnání, je nepochybně skutečnost, že naplňuje výše uvedený znak dočasnosti, jelikož 

agenturní zaměstnanec není k uživateli přidělován na dobu neurčitou. Jak poznamenává 

J. Pichrt, tento znak atypičnosti je do určité míry relativizován tím, že ačkoliv agentura 

práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na 

dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, může dotyčný zaměstnanec 

požádat o výjimku z aplikace tohoto pravidla9 (§ 309 odst. 6 Zákoníku práce). V praxi 

tedy není vyloučeno, aby byl agenturní zaměstnanec přidělován k témuž uživateli 

opakovaně, a to i třeba po dobu několika let. Atypičnost agenturního zaměstnávání 

z pohledu znaku doby trvání pracovněprávního vztahu může být dále relativizována tím, 

že na dočasné přidělení agenturního zaměstnance se nevztahuje zákaz řetězení 

pracovního poměru na dobu určitou (§ 39 odst. 6 Zákoníku práce). 

 Atypičnost agenturního zaměstnávání lze dále shledávat ve skutečnosti, že 

agenturní zaměstnanec je přidělen ke třetímu subjektu – uživateli, pro kterého a u kterého 

vykonává práci (práce tedy není vykonávána pro zaměstnavatele a na jeho pracovišti). 

Dále je signifikantním prvkem agenturního zaměstnávání (nejen) z pohledu jeho 

atypičnosti počet účastníků tohoto vztahu, kdy v rámci agenturního zaměstnávání vedle 

zaměstnavatele (agentury) a zaměstnance působí třetí subjekt – uživatel, který si od 

agentury práce „pronajímá“ pracovní sílu. Pro realizaci vztahů v rámci agenturního 

zaměstnávání je tedy na rozdíl od klasického pracovněprávního vztahu potřeba 

spolupráce všech tří výše uvedených subjektů. 

Pro úplnost je na tomto místě vhodné zmínit, že agenturní zaměstnávání bývá pro 

svoji atypičnost někdy označováno také jako tzv. prekérní zaměstnání10. 

2.3 Definice pojmu agenturního zaměstnávání  

Výše byly vysvětleny důvody, proč je agenturní zaměstnávání řazeno mezi 

atypické formy zaměstnání. Pokud je vymezována legální definice agenturního 

zaměstnávání, je třeba nahlédnout hned do třech právních oblastí, a to do práva 

mezinárodního, práva unijního a práva vnitrostátního. 

                                                 
9 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 7. 
10 Bělina, M., Drápal, L. a kol., op. cit. sub 2, str. 1208 – 1215. 
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Ze znění Úmluvy lze vyvodit, že agenturním zaměstnáváním (v širším slova 

smyslu) se rozumí poskytování jedné nebo více z následujících služeb trhu práce fyzickou 

nebo právnickou osobu, nezávislou na veřejných orgánech: 

 

a) služeb pro sblížení nabídek a žádostí o zaměstnání; 

b) služeb 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) jiných služeb vztahujících 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 zaměstnání11. 

 

Podle Směrnice agentura práce „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“12. 

Zákon o zaměstnanosti v § 14 odst. 1 písm. b) stanoví, že „zprostředkováním 

zaměstnání se rozumí 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 (dále jen "uživatel")“.13 Ačkoliv Zákon o zaměstnanosti 

s pojmem agenturního zaměstnávání explicitně nepracuje, je § 14 odst. 1 tohoto zákona 

právním základem agenturního zaměstnávání podle českého právního řádu (agentury 

práce žádají o povolení ke zprostředkování zaměstnávání podle ustanovení § 14 Zákona 

o zaměstnanosti apod.)14.  

                                                 
11 Čl. 1 Úmluvy; překlad Úmluvy do českého jazyka je k dispozici zde: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/372805/181.pdf/5e9a7849-7960-f6eb-e663-40697cd76c94 

[online cit. 31. 3. 2021]. 
12 Čl. 3 odst. 1 písm. b) Směrnice. 
13 Zákon o zaměstnanosti pak umožňuje další dvě formy zprostředkování zaměstnání, které nejsou 

agenturním zaměstnáváním v pravém slova smyslu, nicméně jsou agenturami práce ve většině případů 

rovněž poskytovány. Jde o vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly podle § 14 odst. 1 písm. a); a dále jde o 

poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí podle § 14 odst. 1 písm. c). 
14 Pro úplnost je vhodné zmínit rovněž § 119a Zákona o zaměstnanosti, který upravuje tzv. sdílené 

zprostředkování zaměstnání. Sdílené zprostředkování zaměstnání je institut, který umožňuje, aby krajská 

pobočka Úřadu práce mohla zprostředkovat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/372805/181.pdf/5e9a7849-7960-f6eb-e663-40697cd76c94
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Z výše uvedeného je zřejmé, že shodným znakem právního základu agenturního 

zaměstnání je určitá forma zprostředkování zaměstnání ze strany agentury práce. Pojem 

agenturního zaměstnávání je dále obsažen v Zákoníku práce (v § 307a - § 309a)15. Z 

§ 307a Zákoníku práce vyplývá, že podstatou agenturního zaměstnávání je dočasné 

přidělení zaměstnance agentury práce 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 (tj. jiným zaměstnavatelem). 

J. Pichrt ve své definici agenturního zaměstnávání výše uvedené zohledňuje a 

definuje agenturní zaměstnávání jako „jedním ze způsobů, právními prameny 

upraveného, zprostředkování zaměstnání vyhrazeného pouze agenturám práce, při 

kterém – na rozdíl od jiných forem zprostředkování zaměstnání – dochází k zaměstnání 

uchazeče (o zaměstnání) přímo zprostředkovatelem (agenturou práce) s cílem přidělit jej 

následně k uživateli, přičemž takto vzniklý pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a 

zaměstnancem, který je naplňován následným přidělením zaměstnance k uživateli (tedy 

je realizovaný za úzké součinnosti tří subjektů) podřazujeme, s ohledem na jeho 

dočasnost, obsah a menší stabilitu, pod skupinu atypických zaměstnání, resp. dokonce 

mezi tzv. prekérní zaměstnání.“16 

Pro úplnost definice pojmu agenturního zaměstnávání je na tomto místě vhodné 

upozornit na skutečnost, že agenturní zaměstnávání bývá někdy mylně17 řazeno spolu 

s institutem dočasného přidělení podle § 43a Zákoníku práce pod změny pracovního 

poměru. Ačkoliv agenturní zaměstnávání užívá rovněž pojem dočasného přidělení, nelze 

dočasné přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli považovat za změnu 

pracovního poměru18.  

                                                 
práce. Jedná se o jakousi modifikaci „klasického“ modelu agenturního zaměstnávání, kdy dochází ke 

spolupráci mezi Úřadem práce a agenturou práce (a uchazečem o zaměstnání). Blíže k tomuto viz § 119a 

Zákona o zaměstnanosti.   
15 Agenturnímu zaměstnávání je věnována celá hlava V Zákoníku práce. 
16 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 12. 
17 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 13. 
18 Bez dočasného přidělení v rámci agenturního zaměstnávání by vůbec nedošlo k naplnění smyslu a účelu 

agenturního zaměstnávání. 
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Dále je nutné zmínit i praktickou stránku fungování agentur práce, kdy zpravidla 

na uzavření pracovní smlouvy mezi agenturou práce a zaměstnancem bezprostředně 

navazuje udělení písemného pokynu k dočasnému výkonu práce zaměstnance u uživatele. 

Dočasné přidělení podle § 43a Zákoníku práce lze realizovat nejdříve po uplynutí 6 

měsíců ode dne vzniku pracovního poměru19. Stěží si lze představit v praxi model, kdy 

by agentura práce uzavřela pracovní poměr se zaměstnancem, půl roku jej 

(ne)zaměstnávala, aby jej následně přidělila k výkonu práce k jinému zaměstnavateli20. 

2.4 Role a využití agenturního zaměstnávání 

Po vymezení pojmu agenturního zaměstnávání je vhodné popsat taktéž jeho roli a 

způsoby jeho využití. 

Ačkoliv cílem této práce není podat historický výklad k vývoji agenturního 

zaměstnávání v České republice21, přesto je vhodné zmínit, že „propůjčování“ pracovní 

síly bylo užívané v určité formě už před rokem 1989. Tehdy však byl tímto způsobem 

řešen spíše nedostatek pracovní síly či využití pracovníků na jiných místech, protože 

vlivem povahy sezónní práce nemohli tito pracovníci po určité období vykonávat svoji 

„původní“ práci.22 O rozvoji agenturního zaměstnávání v pravém slova smyslu (jak už 

bylo zmíněno v úvodu) lze hovořit až s rozvojem tržní ekonomiky v devadesátých letech. 

Se vstupem zahraničních investorů na český trh vznikla potřeba využití sezónních 

pracovníků či pracovníků s možností flexibility jejich zaměstnání. 

Vedle očividných výhod agenturního zaměstnávání, které jsou zmíněny v úvodu 

a jsou primárně vnímány pozitivně spíše z pohledu podnikatelů – uživatelů, je agenturní 

zaměstnávání využíváno i v jiných případech. Jedná se o výhody využití agenturního 

zaměstnávání zaměstnanci, a to například osobami bez kvalifikace, jako jsou například 

absolventi vysokých škol, a to z důvodu větší možnosti uplatnění uchazečů o práci (tj. 

absolventů) bez předchozí praxe (či s minimální praxí). Dále je agenturní zaměstnávání 

                                                 
19 Viz § 43a odst. 1 Zákoníku práce. 
20 Nehledě na ekonomickou stránku tohoto modelu, kdy za dočasné přidělení podle § 43a Zákoníku práce 

nemůže být poskytována úplata (viz §43a odst. 2 Zákoníku práce). 
21 K historickému vývoji agenturního zaměstnávání blíže viz např. Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 15 – 

26. 
22 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 35. 
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vyhledáváno například rodiči po ukončení mateřské dovolené. Důvod je nasnadě. České 

právní prostředí prozatím neposkytuje rodičům dostatečné nástroje proto, aby mohli 

pracovat na částečný úvazek (tzv. part-time)23, což by v mnohých případech bylo 

uchazeči o zaměstnání vnímáno pozitivně. Agentury práce v tomto směru poskytují více 

možností. Nezřídka slouží agenturní zaměstnávání také k překonání dočasných fází 

v pracovním životě (např. je agenturní zaměstnávání užito k pokrytí dočasného výpadku 

příjmů po dobu hledání nového zaměstnání), v případě seniorů pak může jít například o 

přivýdělek ke starobnímu důchodu24. 

V soukromoprávním sektoru je agenturní zaměstnávání nejrozsáhlejším 

segmentem trhu se službami zaměstnanosti25. Pět největších trhů s agenturním 

zaměstnáváním tvoří Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska, Austrálie, Japonsko a Německo. Tyto trhy tvoří 64 % všech tržeb na 

globální úrovni26. V roce 2018 působilo celosvětově více než 157 000 agentur práce, 

přičemž počet agentur práce měl v posledních letech vzrůstající trend27. Celkový počet 

agenturních zaměstnanců ve světě činil v roce 2018 téměř 58 miliónů, což je oproti 

předchozímu roku nárůst o 9 %. Celkový počet agenturních zaměstnanců by byl 

pravděpodobně ještě vyšší, pokud by byly k dispozici relevantní data ze všech států28. 

V kontextu dnešní doby je však vhodné zmínit, že výše uvedené hodnoty prozatím 

nezohledňují ekonomické důsledky, které s sebou přinesla a ještě přinese probíhající 

pandemie způsobená onemocněním COVID-19. Z dostupných dat je zřejmé, že sektor 

agenturního zaměstnávání vždy úzce kopíruje ekonomický cyklus29, a proto lze očekávat, 

že i v sektoru agenturního zaměstnávání dojde také dříve či později k propadu. Tento 

trend byl zřejmý již z dat za druhé čtvrtletí roku 2020, kdy aktivita (činnost) agentur práce 

v Evropě a Spojených státech amerických poklesla téměř o 31%, resp. o 33%. Nejvíce 

                                                 
23 Jistý náznak změny v tomto směru přinesla novela Zákoníku práce účinná od 1. 1. 2021, která v § 317a 

Zákoníku práce zakotvila nový institut sdíleného pracovního místa. K aplikaci úpravy týkající se sdíleného 

pracovního místa je však nutná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Lze tak mít pochybnosti o 

dobrovolné aplikaci tohoto institutu ze strany některých zaměstnavatelů. Vzhledem k novosti sdíleného 

pracovního místa doposud nejsou k dispozici data ukazující na četnost využití tohoto institutu. 
24 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 37. 
25 World Employment Confederation: Economic Report 2020, str. 4, online dostupné zde: 

https://wecglobal.org/uploads/2020/02/Economic-Report-2020.pdf [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
26 Op. cit. sub 25, str. 5. 
27 Op. cit. sub 25, str. 8. 
28 Op. cit. sub 25, str. 9. 
29 Op. cit. sub 25, str. 16. 

https://wecglobal.org/uploads/2020/02/Economic-Report-2020.pdf
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zasaženy byly Francie, Belgie, Španělsko a Polsko30. V září 2020 se optimisticky 

hovořilo o „zotavení“ sektoru agenturního zaměstnávání31, nicméně na podzim roku 2020 

udeřila ve všech státech druhá vlna epidemie a opět došlo k propadu a proces „zotavení“ 

byl nástupem dalších drastických ekonomických opatření zastaven.  

Můžeme tedy shrnout, že agenturní zaměstnávání je využíváno oběma stranami 

z vícero důvodů, ať už primární motivace k užití tohoto institutu leží na straně podnikatele 

– uživatele nebo uchazeče o zaměstnání (agenturního zaměstnance). Agenturní 

zaměstnávání je dnes neodmyslitelnou součástí trhu se službami zaměstnanosti, a to i přes 

současnou nejistotu na trhu práce způsobenou pandemií COVID-19. 

Autor měl v rámci příprav této práce možnost provést obsáhlý rozhovor 

s Lubošem Rejchrtem, který v prostředí agenturního zaměstnávání působil dlouhé roky 

a vypracoval se až na prezidenta Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). 

Luboš Rejchrt je osobou, která má s agenturním zaměstnáváním bohaté zkušenosti. 

Rozhovor s ním se proto nabízí jako inspirativní zdroj informací pro rigorózní práci 

zabývající se daným tématem. Luboš Rejchrt začínal s poskytováním personálních služeb 

v roce 1997 ve spol. Nickwell, kde se zabýval převážně headhuntingem. V roce 2000 

nastoupil do J&T banky, kde zastával pozici personálního ředitele pro Českou a 

Slovenskou republiku. V roce 2003 Luboš Rejchrt nastoupil do spol. Grafton Recuriment, 

kde se vypracoval z pozice manažera oddělení temporary staffing pro oblast Prahy až na 

ředitele celé společnosti. Jeho působení v Grafton Recruiment bylo úspěšné. Firma 

stabilně dosahovala vysokých zisků. V roce 2006 se Luboš Rejchrt stal prezidentem 

Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), od roku 2011 do roku 2014 působil 

jako viceprezident APPS. Dnes Luboš Rejchrt vede spol. Plaček Pet Products, 

nejvýznamnější českou společnost zaměřující se na výrobu a dovoz krmiva a 

chovatelských potřeb pro zvířata32. 

L. Rejchrt k rolím agenturního zaměstnávání poznamenává, že agenturní 

zaměstnávání s sebou přináší v poslední době změnu v oblasti part-time úvazků. Dříve 

platilo, že poloviční pracovní úvazek bylo možné s trochou nadsázky získat nanejvýš 

v Praze. Situace podle L. Rejchrta byla taková, že v porovnáním se západními zeměmi 

                                                 
30 https://wecglobal.org/news-post/agency-work-sector-recovers-after-deep-slump-of-second-quarter/ 

[On-line cit. 31. 3. 2021]. 
31 Op. cit. sub 30. 
32 Rozhovor s Lubošem Rejchrtem, který vznikl dne 27. 2. 2021 v Poděbradech. 

https://wecglobal.org/news-post/agency-work-sector-recovers-after-deep-slump-of-second-quarter/
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jsme v České republice využívali part-time úvazky nejméně. Dnes je situace odlišná, řada 

firem ráda nyní bude využívat zkrácené pracovní úvazky (pravděpodobně i s ohledem na 

změny, které s sebou přinese pandemie COVID-19). A právě agentury práce toto dokážou 

nejlépe zajistit. Další rolí agenturního zaměstnávání je podle L. Rejchrta ukazatel vývoje 

míry nezaměstnanosti. Podle L. Rejchrta se uvádí, že „zdravá nezaměstnanost“ se 

pohybuje někde kolem 6%. Pokud je nezaměstnanost nižší, tak pak pracují i lidé, kteří 

v podstatě pracovat nechtějí nebo mají nižší motivaci k práci. Česká republika byla 

dlouhodobě zemí v EU s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Tu by teď nikdo zřejmě nebyl 

schopen kvalitně odhadnout v důsledku různých anticovidových státních podpor a dotací 

souvisejících s pandemií COVID-19. L. Rejchrt se domnívá, že agentury práce jsou 

lakmusovým papírkem trhu práce. Pokud dojde k poklesu ekonomiky, tak podniky na to 

zpravidla reagují tak, že nemají zájem o agenturní zaměstnance (nepotřebují je), 

v důsledku čehož agentury práce pak své zaměstnance propouštějí. Pro zajímavost lze 

uvést, že existuje další obdobný ukazatel vývoje ekonomiky33. 

Jako nový trend v oblasti agenturního zaměstnávání do budoucna bude podle L. 

Rejchrta pokrytí jednotlivých projektů agenturními zaměstnanci. Agentury práce dokáží 

na základě rozsáhlých databází najít a oslovit zaměstnance na projekt např. na 

jeden/dva/tři měsíce. Agentury práce už dnes dokáží najít zaměstnance na vysoké pozice, 

zaměstnance v oblasti IT a v tomto L. Rejchrt vnímá nový trend, tedy vyšší specializace 

zaměstnanců, kteří jsou dočasně přidělováni na určité konkrétní projekty (např. migrace 

dat atd.). Nicméně dominantní rolí podle L. Rejchrta byla a bude rychlost, na základě 

které dokážou agentury práce dodat uživatelům velký objem pracovníků na nižších 

pozicích. V České republice je velký počet logistických center, automobilek, a právě zde 

je role agentur práce nezastupitelná. Podniky nemají tak velké personální oddělení, které 

by dokázalo rychle zajistit velký počet lidí a s tím související administrativu atd. To je 

pro uživatele velká výhoda agenturního zaměstnávání, která zde bude vždy, a to tvoří 

gros agenturního zaměstnávání. Kromě klasických rolí, které jsou běžně zmiňovány, se 

L. Rejchrt dále domnívá, že agentury práce dokáží přimět lidi, kteří se nacházejí 

v nelehké životní situaci, aby začali pracovat. Agentury práce mají obvykle prostor a 

zdroje na to, aby se těmto lidem věnovali a vedli je. Často agentury práce zajišťují např. 

                                                 
33 Jedním z nich je již zmíněné propouštění agenturních zaměstnanců, druhým pak objem zakázek 

přepravců. Pokud nemají přepravci co přepravovat, také to podle L. Rejchrta signalizuje pokles ekonomiky. 
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svozy zaměstnanců do práce a další záležitosti jako ubytování atd. Nutno dále zmínit, že 

řada mladých lidí hledá agenturní zaměstnávání, aby měli naplněný tzv. work-life 

balance.  
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3. Prameny agenturního zaměstnávání 

Právní prameny agenturního zaměstnávání lze rozdělit do tří kategorií. Jedná se o 

prameny mezinárodního práva veřejného, prameny práva EU a vnitrostátní právní 

prameny.  

3.1 Mezinárodní prameny agenturního zaměstnávání 

 

Mezinárodní organizace práce se historicky snažila činnost agentur práce spíše 

zakázat34 a nahradit je jinými službami zaměstnanosti, které neměly být poskytovány za 

úplatu. Toto se týkalo například námořníků, kdy zprostředkování zaměstnání pro 

námořníky agenturou práce bylo výslovně zakázáno.35 

Na poli mezinárodního práva veřejného se pak objevily první „řádné“ prameny 

agenturního zaměstnávání v roce 193336, kdy byla na poli Mezinárodní organizace práce 

přijata Úmluva č. 34 o agenturách práce činných za úplatu.  Úmluva o agenturách práce 

činných za úplatu byla znatelně revidována v roce 1949 Úmluvou Mezinárodní 

organizace práce č. 9637. Dne 19. 6. 1997 byla Mezinárodní organizací práce přijata 

Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce. Tímto přijetím byl definitivně překonán 

přístup Mezinárodní organizace práce, která do té doby agenturní zaměstnávání 

akceptovala spíše na základě výjimek. Úmluva v čl. 2 odst. 3 výslovně stanoví, že 

„jedním z cílů této Úmluvy je povolit, v rámci daném jejími ustanoveními, činnost 

soukromých agentur práce, jakož i ochranu pracovníků používajících jejich služeb.“ 

                                                 
34 Viz Úmluva č. 2 o nezaměstnanosti přijata Mezinárodní organizací práce, anglické znění k dispozici 

zde: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C002 

[On-line cit. 31. 3. 2021]. 
35 Viz např. Úmluva č. 9 o zprostředkování práce námořníkům přijata Mezinárodní organizací práce, 

anglické znění k dispozici zde: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C009

:NO [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
36 Anglické znění této k dispozici zde: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:31

2179 [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
37 Anglické znění této úmluvy k dispozici zde: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C096

:NO [On-line cit. 31. 3. 2021]. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C002
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C009:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C009:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C096:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C096:NO
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Z čl. 1 Úmluvy vyplývá, že Úmluva neupravuje pouze právní rámec agenturního 

zaměstnávání v užším slova smyslu, ale zabývá se také dalšími činnostmi, které agentury 

práce vykonávají. Úmluva se vztahuje na všechny soukromé agentury práce a dále na 

všechny kategorie pracovníků a všechna odvětví ekonomické činnosti38. Pro účely 

Úmluvy soukromá agentura práce „znamená 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 (která se dále bude nazývat ”uživatelský 

podnik”), 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.“39 Čl. 1 odst. 2 Úmluvy pak stanoví, že „pro účely této Úmluvy 

výraz ”pracovníci” zahrnuje žadatele /uchazeče/ o zaměstnání.“ 

V čl. 2 odst. 4 Úmluva stanoví, že „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; 

b) za určitých okolností vyloučit pracovníky v některých odvětvích ekonomické činnosti, 

nebo částí těchto odvětví, z rozsahu působnosti Úmluvy, nebo z některých jejích 

ustanovení, za předpokladu, že odpovídající ochrana příslušných pracovníků je zajištěna 

jinak.“ Členský stát ratifikující Úmluvu je povinen podle čl. 2 odst. 5 Úmluvy ve svých 

zprávách podle čl. 22 Ústavy Mezinárodní organizace práce sdělí všechny zákazy 

případně vyloučení, které použije podle čl. 2 odst. 4 Úmluvy, a uvede pro to důvody. 

V čl. 3 Úmluvy je stanoveno postavení soukromých agentur práce, které má být 

v souladu s národními právními předpisy a praxí, po konzultaci s nejreprezentativnějšími 

organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále čl. 3 Úmluvy stanovuje, že podmínky, 

                                                 
38 Čl. 2 odst. 1 a 2 Úmluvy. 
39 Čl. 1 odst. 1 Úmluvy. 
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jimiž se řídí činnost soukromých agentur práce, se stanoví systémem udělování licencí 

nebo povolení (s výjimkou případů, kdy jsou tyto podmínky řízeny nebo stanoveny 

příslušnými národními předpisy nebo praxí jinak). 

Podle čl. 4 Úmluvy musí být přijata taková opatření, která pracovníkům přijatým 

do zaměstnání v soukromých agenturách práce zajistí, aby jim nebylo odepřeno právo na 

svobodu sdružování a právo kolektivně vyjednávat. 

Čl. 5 Úmluvy se zabývá zásadou rovnosti příležitostí a zacházení v přístupu 

k zaměstnání. Pro účely naplnění této zásady jsou strany Úmluvy povinny dbát na to, aby 

soukromé agentury práce zacházely s pracovníky bez diskriminace na základě rasy, barvy 

pleti, pohlaví, náboženství, politických názorů, národnostního a sociálního původu nebo 

bez jakékoli jiné formy rozlišování pokryté národním zákonodárstvím a praxí, jako je 

například věk nebo zdravotní postižení. 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců soukromými agenturami práce musí být 

prováděno způsobem, který chrání tato data a zajistí respektování soukromí pracovníků 

v souladu s národními právními předpisy a praxí; zpracování osobních údajů musí navíc 

být omezeno na záležitosti týkající se kvalifikace a odborných zkušeností příslušných 

pracovníků a na další přímo relevantní informace (čl. 6 Úmluvy). 

Čl. 7 Úmluvy zakazuje soukromým agenturám práce účtovat přímo nebo nepřímo, 

zcela nebo zčásti, poplatky nebo náklady. Na tento zákaz může být po konzultaci 

s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, u některých 

kategorií pracovníků, jakožto i u určitých typů služeb poskytovaných soukromými 

agenturami práce uplatněna výjimka. 

V čl. 8 Úmluvy je upravena ochrana migrujících zaměstnanců při agenturním 

zaměstnávání před zneužitím. Stát ratifikující Úmluvu přijme všechna nutná a vhodná 

opatření v rámci své pravomoci, a tam kde je to vhodné ve spolupráci s jinými státy, aby 

poskytl migrujícím pracovníkům najatým nebo umístěným na jeho území soukromými 

agenturami práce dostatečnou ochranu před zneužitím a aby takovému zneužití zabránil. 

Tato opatření spočívají v zákonech nebo nařízeních, kterými se stanoví sankce, včetně 

zákazu činnosti těm soukromým agenturám práce, které provozují podvodnou činnost 

nebo se dopouští zneužívání.  

Úmluva v čl. 9 nařizuje přijetí opatření, které zajistí, že soukromé agentury práce 

nebudou používat ani zprostředkovávat práci dětí. 
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Čl. 10 Úmluvy upravuje prošetření stížností.  Kompetentní orgán má zajistit, aby 

existovaly dostatečné mechanismy a postupy zahrnující, pokud je to vhodné, 

nejreprezentativnější organizace zaměstnavatelů a pracovníků k prošetření stížností, 

údajného zneužívání nebo podvodné praxe soukromých agentur práce. 

Podle čl. 11 Úmluvy přijme členský stát v souladu s národními právními předpisy 

a praxí potřebná opatření, aby zajistil odpovídající ochranu pracovníků zaměstnávaných 

soukromými agenturami práce způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy, 

pokud jde o následující oblasti: 

 

a) svobodu sdružování; 

b) kolektivní vyjednávání; 

c) minimální mzdy; 

d) pracovní dobu a jiné pracovní podmínky; 

e) dávky podle zákonných systémů sociálního zabezpečení; 

f) přístup k výcviku; 

g) ochranu zdraví a bezpečnost při práci; 

h) náhradu při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání; 

i) náhradu v případě platební neschopnosti a ochranu nároků pracovníků; 

j) ochranu a dávky v mateřství a ochranu a dávky v rodičovství. 

 

Na základě čl. 12 Úmluvy členský stát v souladu s národními právními předpisy 

a praxí určí a rozdělí příslušnou odpovědnost soukromých agentur práce poskytujících 

služby uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy a uživatelských podniků, pokud jde o 

následující oblasti: 

 

a) kolektivní vyjednávání; 

b) minimální mzdy; 

c) pracovní dobu a jiné pracovní podmínky; 

d) dávky ze zákonných systémů sociálního zabezpečení; 

e) přístup k výcviku; 

f) ochranu zdraví a bezpečnost při práci; 

g) náhradu při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání; 
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h) náhradu v případě platební neschopnosti a ochranu nároků pracovníků; 

i) ochranu a dávky v mateřství a ochranu a dávky v rodičovství. 

 

Dále Úmluva v čl. 13 zavádí pro ratifikující státy povinnost periodicky 

přezkoumávat podmínky na podporu spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti 

a soukromými agenturami práce. 

Čl. 14 Úmluvy stanovuje dohled nad prováděním opatření přijatých k naplnění 

této Úmluvy, který bude zajištěn službami inspekce práce nebo jinými kompetentními 

veřejnými orgány. 

Pokud jde o čl. 15 – 24 Úmluvy, tato ustanovení se věnují převážně procesu 

ratifikace Úmluvy a další jiná pravidla vztahující se k  činnostem agentur práce 

neobsahují. 

Úmluva byla ratifikována dne 9. 10. 2000 a vyhlášena dne 11. 3. 2003 ve Sbírce 

mezinárodních smluv sdělením Ministerstva zahraničních věcí ČR o přijetí Úmluvy č. 

181 o soukromých agenturách práce pod č.  38/2003 Sb. m. s.  Česká republika po 

ratifikaci Úmluvy využila svou možnost podle čl. 2 odst. 4 písm. a) Úmluvy40 a dne 

26. 11. 2002 doručila depozitáři Úmluvy zprávu, na základě které sdělila, že služby 

spočívající v zaměstnávání pracovníků agenturou práce s cílem dát je k dispozici 

uživateli, jež stanoví jejich úkoly a dohlíží nad jejich provedením, nejsou v okamžiku 

oznámení realizovány a právní řád ČR je v současnosti neumožňuje41. Toto sdělení však 

bylo učiněno v rozporu se skutečností, kdy v té době již některé agentury práce 

vykonávaly podnikatelskou činnost, státní orgány si byly vědomy skutečnosti, že 

agenturní zaměstnávání je na území České republiky vykonáváno42 a toto výdělečná 

činnost agentur práce byla tolerována a příslušně daněna43. 

Úmluvu doposud ratifikovalo 34 států, jedná se o následující státy: Albánie, Alžír, 

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Etiopie, Fidži, Finsko, 

                                                 
40 Čl. 2 odst. 4 písm. a) Úmluvy stanoví: „Členský stát může, po konzultaci s nejreprezentativnějšími 

organizacemi příslušných zaměstnavatelů a pracovníků 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.“ 
41 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 30. 
42 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 31. 
43 Pichrt, J., Agenturní zaměstnávání v českém právním řádu a praxi. Acta Universitatis Carolinae – 

Iuridica, 2004, č. 1-2, str. 211 a násl. 
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Francie, Gruzie, Maďarsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Litva, Madagaskar, Mali, 

Mongolsko, Maroko, Nizozemsko, Nigérie, Severní Makedonie, Panama, Polsko, 

Portugalsko, Moldavsko, Rwanda, Srbsko, Slovensko, Španělsko, Surinam, Uruguay, 

Zambie44. 

3.2 Unijní právní prameny agenturního zaměstnávání 

 

Na poli komunitárního práva nebyla problematika agenturního zaměstnávání 

komplexně upravena až do roku 200845. Dne 19. 11. 2008 přijal Evropský parlament a 

Rada EU směrnici 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání. Cílem Směrnice je „vytvořit 

na úrovni Společenství harmonizovaný rámec ochrany zaměstnanců agentur práce.“46 

Směrnice měla být implementována do právních řádů členských států EU do 5. prosince 

2011. Jak poznamenává J. Pichrt, nelze se i přes již dávno uplynulou lhůtu k implementaci 

Směrnice domnívat, že činnost agentur práce, resp. její právní rámec, je v členských 

státech EU unifikován47. Toto by platilo jen v případě, že by byl vzat v potaz pouze aspekt 

agenturního zaměstnávání v užším slova smyslu (tj. poskytnutí pracovní síly uživateli ze 

strany agentury práce). Navíc je nutné mít na paměti, že ne všechny členské státy Úmluvu 

ratifikovaly (viz výše uvedený seznam států, které Úmluvu ratifikovaly). 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné zmínit, že Česká republika byla zemí, v 

jejímž právním řádu byly i před přijetím Směrnice uplatňovány standardy ochrany 

zaměstnanců podle Úmluvy. Ty obsahově v mnohém odpovídaly ustanovením, které byly 

později přijaty na základě Směrnice48. 

Česká republika nicméně v rámci transpozice Směrnice nevyužila možnosti 

stanovit v právním řádu odchylky, které by vedly k propracovanější právní úpravě 

                                                 
44 Aktuální seznam státu, které doposud ratifikovaly Úmluvu k dispozici zde: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312326 

[On-line cit. 31. 3. 2021]. 
45 Dílčí otázky problematiky agenturního zaměstnávání do té doby upravovala Směrnice 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 a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci 

poskytování služeb. 
46 Bod č. 23 preambule Směrnice. 
47 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 31. 
48 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 32. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312326
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agenturního zaměstnávání49, ačkoliv úprava agenturního zaměstnávání je v České 

republice koncentrována do několika málo paragrafů a v podstatě nezohledňuje specifika 

agenturního zaměstnávání oproti obecné právní úpravě50. Český zákonodárce této 

příležitosti nevyužil i přesto, že právní praxe v té době poukazovala na mnoho potřebných 

měn v oblasti agenturního zaměstnávání51 52. 

Směrnice v čl. 1 vymezuje oblast působnosti a na základě tohoto článku 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. Směrnice se vztahuje rovněž na veřejné a 

soukromé podniky, které jsou agenturami práce nebo uživateli a které provozují 

hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy. 

V čl. 2 Směrnice je popsán blíže její cíl. Cílem Směrnice je zabezpečit ochranu 

zaměstnanců agentur práce a zlepšit kvalitu agenturního zaměstnávání tím, že se zajistí 

uplatňování zásady rovného zacházení podle článku 5 na zaměstnance agentur práce a že 

se agentury práce uznají za zaměstnavatele, přičemž se vezme v úvahu potřeba vytvořit 

vhodný rámec pro využívání agenturního zaměstnávání s cílem účinně přispět k vytváření 

pracovních míst a k rozvoji pružných forem práce. 

Definice pojmů, se kterými Směrnice pracuje, jsou uvedeny v čl. 3 Směrnice. Pro 

účely Směrnice se rozumí: 

 

„a)  „zaměstnancem“ osoba, které je v dotyčném členském státě poskytována ochrana 

jako zaměstnanci v souladu s vnitrostátním pracovním právem; 

b)  „agenturou práce“ 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; 

                                                 
49 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 32. 
50 Bělina, M., Hůrka, P., Pichrt, J., Štefko, M. Reflexe globalizace v českém pracovním právu. Proměny 

soukromého práva IV. Praha: Karolinum, 2009, str. 329 - 337. 
51 Pichrt, J. Dočasné přidělení a agenturní zaměstnávání po 1. 1. 2012. Právní rozhledy, 2013, č. 8. 
52 K nevyužitým podnětům při implementaci viz např. Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 33-34. 
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c) „zaměstnancem agentury práce“ 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; 

d) „uživatelem“ fyzická nebo právnická osoba, pro niž a pod jejímž dohledem a 

vedením zaměstnanec agentury práce po přechodnou dobu pracuje; 

e) „přidělením“ doba, na níž je zaměstnanec agentury práce umístěn u uživatele, 

aby pod jeho dohledem a vedením po přechodnou dobu pracoval; 

f) „základními pracovními podmínkami a podmínkami zaměstnávání“ 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 

i) délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční 

práce, dovolených a státních svátků, 

ii) odměňování.“ 

 

 V čl. 4 Směrnice jsou dále stanovena pravidla zákazů nebo omezení týkající se 

agenturního zaměstnávání a jejich přezkumu. 

Čl. 5 Směrnice zakotvuje a blíže rozvíjí zásadu rovného zacházení s agenturními 

zaměstnanci. 

Čl. 6 Směrnice se zaměřuje na přístup k zaměstnání, společným zařízením a 

odbornému vzdělávání ze strany agenturních zaměstnanců. 

Čl. 7 Směrnice se zabývá otázkou zastoupení zaměstnanců agentur práce orgánem 

zastupující tyto zaměstnance. 

Směrnice v čl. 8 dále stanovuje informační povinnost uživatele agenturních 

zaměstnanců ve vztahu k orgánům zastupujícím zaměstnance, kdy při informování o 

situaci daného podniku v oblasti zaměstnanosti musí být poskytovány patřičné informace 

o využívání zaměstnanců agentur práce. 

Čl. 9 až čl. 14 Směrnice obsahují závěrečná ustanovení. Podle čl. 9 Směrnice lze 

přijímat právní předpisy či uzavírat kolektivní smlouvy, které jsou pro zaměstnance 

příznivější než standardy stanovené Směrnicí, zároveň prováděním Směrnice nesmí dojít 

ke snížení celkové úrovně ochrany zaměstnanců v oblastech působnosti Směrnice. 
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Podle čl. 10 Směrnice členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 

nedodržování této Směrnice agenturami práce nebo uživateli a stanoví sankce za porušení 

vnitrostátních předpisů přijatých podle Směrnice. 

V čl. 11 Směrnice je stanovena lhůta pro transpozici Směrnice. V čl. 12 Směrnice 

je uvedena lhůta pro přezkum uplatňování Směrnice ze strany Komise EU. Poslední dva 

články Směrnice určují vstup Směrnice v platnost a okruh adresátů. 

3.3 Právní prameny agenturního zaměstnávání v českém 

právním řádu 

 

Právní úprava agenturního zaměstnávání je v českém právním řádu obsažena jak 

ve veřejnoprávních předpisech, tak v předpisech soukromoprávních. Veřejnoprávní 

úpravu představuje Zákon o zaměstnanosti, soukromoprávní úprava je obsažena 

v Zákoníku práce. Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání potom zakotvuje Zákon 

o inspekci práce. Právním pramenům agenturního zaměstnávání v českém právním řádu 

se práce věnuje blíže v následujících kapitolách. 
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4. Agenturní zaměstnávání a jeho subjekty 

 

Zákon o zaměstnanosti v § 58 odst. 2 stanoví, že agentury práce mohou provádět 

zprostředkování zaměstnání bezplatně nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je 

dosahován zisk53. V rámci procesu zprostředkování zaměstnání ze strany agentury práce 

figurují tři subjekty. Jde o agenturu práce, zaměstnance agentury práce a uživatele, ke 

kterému jsou agenturní zaměstnanci dočasně přiděleni k výkonu práce. 

J. Pichrt trefně užil při popisu vztahu účastníků agenturního zaměstnávání pojem 

„bájný trojúhelník“54. Grafické znázornění účastníků agenturního zaměstnávání a jejich 

vztahů v podobě trojúhelníku je dnes již notoricky známé. Profesor Roger Blanpain, jeden 

ze zakladatelů International Society for Labour Law and Social Security Law, 

k trojúhelníkovému vztahu subjektů poznamenává: „Na agentury dočasné práce by 

nemělo být nazíráno jako na prostředníky, zprostředkovatele práce, ale jako na 

plnohodnotné zaměstnavatele. Specifikem je, že delegují část svého oprávnění jako 

zaměstnavatele na své klienty, uživatele. Tak vzniká trojúhelník mezi zaměstnavatelem 

(agenturou), pracovníkem a uživatelem.“55 J. Pichrt dále ke vztahu účastníků agenturního 

zaměstnávání upozorňuje, že se nejedná o trojstranný právní vztah, jak někdy bývá mylně 

chápáno.56 Skutečností je, že vztahy účastníků agenturního zaměstnávání jsou 

realizovány na základě (i) smluvního vztahu mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem 

a (ii) smluvního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem. Agenturní zaměstnanec je 

k výkonu práce u uživatele dočasně přidělen na základě písemného pokynu ze strany 

agentury práce, zde se tedy bude jednat o jednostranné právní jednání ze strany agentury 

práce. 

 

  

                                                 
53 Podle téhož ustanovení dále platí, že při zprostředkování zaměstnání za úhradu nemůže být od fyzické 

osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno, požadována úhrada. 
54 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 75 
55 Blanpain, R. „What can I do for you?“ – Memoirs of Roger Blanpain. First edition. Brugge: Vanden 

Broele Publishers, 2009, s. 134. 
56 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 76. 
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4.1 Agentura práce 

 

V kapitole 3 této práce jsou uvedeny definice agentury práce obsažené v Úmluvě 

a Směrnici. Pro přehlednost lze tyto definice uvést i na tomto místě. Podle čl. 1 Úmluvy 

agentura práce „znamená 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 (která se dále bude nazývat ”uživatelský 

podnik”), 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.“ 

 Čl. 3 odst. 1 písm. b) Směrnice definuje agenturu práce jako fyzickou nebo 

právnickou osobu, „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.“ 

 Česká právní úprava definuje agenturu práce v § 14 odst. 3 písm. b) Zákona 

o zaměstnanosti, kdy toto ustanovení stanoví, že „Zaměstnání zprostředkovávají za 

podmínek stanovených tímto zákonem právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení 

k příslušné formě zprostředkování zaměstnání (dále jen "agentury práce").“ Jednotlivé 

formy zprostředkování zaměstnání jsou uvedeny v § 14 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti. 

Proces získání povolení ke zprostředkování zaměstnání ze strany právnické nebo fyzické 

osoby byl popsán v předchozí kapitole. 

4.2 Agenturní zaměstnanec 

 

Právní předpisy pojem „agenturní zaměstnanec“ nedefinují. Tento pojem byl 

zaveden praxí, kdy se za agenturní zaměstnance označují ti zaměstnanci, kteří jsou 
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dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli. Z hlediska právního však toto označení 

nemá přílišnou relevanci. 

 Zaměstnanec jako subjekt agenturního zaměstnávání je podle § 6 Zákoníku práce 

„fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním 

vztahu.“ 

 Podle § 34 Občanského zákoníku nemůže být zaměstnancem osoba mladší 

patnácti let, která neukončila povinnou školní docházku. Podle § 35 Občanského 

zákoníku dále platí, že „nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu 

závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být 

sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.“ 

Jiným právním předpisem je pak v tomto případě myšlen Zákoník práce, který závislou 

práci vymezuje v § 2 odst. 1. Nutno podotknout, že právní úprava původně obsažená 

v Občanském zákoníku ve znění účinném od 1. 1. 2014 před novelizací Občanského 

zákoníku v roce 201657 neumožňovala, aby fyzická osoba, která již dovršila patnácti let, 

a zároveň ještě neměla dokončenou povinnou školní docházku, uzavřela pracovněprávní 

vztah (byť se sjednaným dnem nástupu do práce až po dokončení povinné školní 

docházky). Dále před zmíněnou novelou Občanský zákoník obsahoval v § 35 odst. 2 

oprávnění zákonného zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnácti let, k rozvázání 

jeho pracovněprávního vztahu, pokud to bylo nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo 

zdraví nezletilého. Tato úprava byla značným způsobem kritizována58, zákonodárce 

naštěstí kritiku vyslyšel a výše zmíněnou novelou navrátil stav, který platil do 31. 12. 

2013. 

 Pokud jde o omezení okruhu fyzických osob, které mohou být zaměstnány 

agenturou práce pro účely dočasného přidělení k uživateli, Zákon o zaměstnanosti žádné 

omezení ve vztahu k účastníkům agenturního zaměstnávání neklade. Od 1. 1. 2012 až do 

novelizace Zákona o zaměstnanosti na základě zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, nebylo možné přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla 

                                                 
57 Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související 

zákony. 
58 Bělina, M., Pichrt, J. Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového 

občanského zákoníku). Právní rozhledy, 2011, č. 17, str. 607. 
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vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení 

k zaměstnání. Od 1. 1. 2012 nebylo rovněž možné rovněž přidělit k výkonu práce 

k uživateli osobu se zdravotním postižením, toto omezení bylo ze Zákona 

o zaměstnanosti odstraněno s účinností k 1. 1. 201559. Obě tato omezení byly ze strany 

agentur práce vnímány negativně a jako omezující, proto odstranění těchto omezení bylo 

v praxi vítáno60. 

4.3 Uživatel 

 

Ze znění čl. 1 Úmluvy lze vyčíst, že Úmluva definuje uživatele jako právnickou 

nebo fyzickou osobu, které byly dodáni pracovníci ze strany agentury práce, a která 

stanoví úkoly těchto pracovníků a dohlíží nad jejich provedením. 

Podle čl. 3 odst. 1 písm. d) Směrnice se uživatelem rozumí „fyzická nebo 

právnická osoba, pro niž a pod jejímž dohledem a vedením zaměstnanec agentury práce 

po přechodnou dobu pracuje.“ Ze čl. 1 odst. 2 Směrnice lze dále vyčíst, že Směrnice „se 

vztahuje na veřejné a soukromé podniky, které jsou agenturami práce nebo uživateli a 

které provozují hospodářskou činnost ziskové či neziskové povahy.“ 

Zákon o zaměstnanosti ani Zákoník práce (ani jiné další předpisy) nestanoví 

jakákoliv omezení v tom smyslu, že by některým subjektům nepřiznávaly způsobilost být 

uživatelem v rámci agenturního zaměstnávání. Uživatelem v rámci agenturního 

zaměstnávání tím pádem může být ten, kdo může zaměstnavatelem61. 

Zaměstnavatelem je podle § 7 Zákoníku práce „osoba, pro kterou se fyzická osoba 

zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“ 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Na základě zákona č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
60 Rozhovor s Lubošem Rejchrtem, který vznikl dne 27. 2. 2021 v Poděbradech. 
61 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 82. 
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5. Veřejnoprávní povolení ke zprostředkování 

zaměstnání 

 

Agentury práce musí mít podle účinné právní úpravy ke své činnosti povolení 

vydané generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR62.  Podle § 14 odst. 6 Zákona 

o zaměstnanosti mohou agentury práce provádět všechny formy zprostředkování 

zaměstnání uvedené v § 14 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti v 

§ 14 odst. 1 zakotvuje následující formy zprostředkování zaměstnání: 

 

„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 

(dále jen "uživatel"), 

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.“ 

 

Zákon o zaměstnanosti v § 66 v návaznosti na § 14 odst. 1 písm. b) Zákona o 

zaměstnanosti stanoví, že „Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 

odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti 

mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura 

práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na 

základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle 

zvláštního právního předpisu.“ Tímto zvláštním předpisem je Zákoník práce. 

Kompetence generálního ředitelství Úřadu práce k vydání povolení ke 

zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti je stanovena v 

§ 60 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti. 

Povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na základě žádosti právnické 

nebo fyzické osoby. Žadatel ve své žádosti specifikuje, pro jakou formu zprostředkování 

zaměstnání žádá vydání povolení63. 

                                                 
62 Do 31. 3. 2011 náležela tato kompetence Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na základě nabytí účinnosti 

zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vydání povolení 

náleží do působnosti Úřadu práce, resp. jeho Generálního ředitelství. 
63 Viz § 61odst. 1 písm. c) Zákona o zaměstnanosti, resp. § 61 odst. 3 písm. c) Zákona o zaměstnanosti. 



 

26 

 

Na řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání se vztahuje Správní 

řád. Řízení o žádosti je upraveno v § 44 a násl. Správního řádu.     

5.1 Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování 

zaměstnání 

 

Žádost o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání musí splňovat 

požadavky podle § 45 Správního řádu. Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 

Správního řádu a musí z ní být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žádost se 

podává na formuláři unifikovaném formuláři připraveném ze strany Úřadu práce ČR, což 

žadatelům ulehčí práci spojenou s podáním žádosti64. Pokud by neměla žádost předepsané 

náležitosti nebo by trpěla jinými vadami, správní orgán je podle § 45 odst. 2 Správního 

řádu povinen žadateli pomoci nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzvat k jejich 

odstranění, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu a poučí žadatele o následcích 

neodstranění nedostatků v této lhůtě. Současně s postupem podle věty předchozí může 

správní orgán řízení o žádosti přerušit podle § 64 Správního řádu. 

Povolení může být vydáno jak právnické, tak fyzické osobě. Náležitosti žádosti 

právnické osoby jsou stanoveny v § 61 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti. Právnická osoba 

je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést: 

 

a) identifikační údaje, 

b) předmět podnikání, 

c) formu zprostředkování podle § 14 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti, pro kterou je 

povolení žádáno65, 

d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno, 

e) identifikační údaje odpovědného zástupce. 

 

                                                 
64 Formuláře pro účely podání žádosti ke zprostředkování zaměstnání jsou dispozici online zde: 

https://www.mpsv.cz/-/povoleni-zprostredkovani-zamestnani [On-line cit. 31. 3. 2021].  
65 Žádáno může být o jednu, dvě anebo všechny tři formy zprostředkování zaměstnání. V této souvislosti 

je vhodné upozornit na ustanovení § 61 odst. 7 Zákona o zaměstnanosti, které stanoví, že v případě 

právnické nebo fyzické osoby vymezené zákonem o volném pohybu služeb se podává žádost o povolení ke 

zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. b) Zákona o zaměstnanosti samostatně.  

https://www.mpsv.cz/-/povoleni-zprostredkovani-zamestnani
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Právnická osoba je dále povinna podle § 61 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti k žádosti 

připojit: 

 

a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická 

osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, 

b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, 

c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. 

 

Správní poplatek za vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je určen zákonem 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů66. 

Pokud o povolení žádá fyzická osoba, obsahuje její žádost v podstatě shodné 

náležitosti jako žádost osoby právnické. Fyzická osoba je však povinna k žádosti doložit 

i místo podnikání, doklad o své odborné způsobilosti a potvrzení o bezúhonnosti, pokud 

jde o zahraniční fyzickou osobu67.    

5.2 Podmínky pro vydání povolení ke zprostředkování 

zaměstnání 

 

Podmínky pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání jsou obsaženy v 

§ 60 odst. 2 až 10 Zákona o zaměstnanosti. Tato ustanovení obsahují podmínky pro 

udělení povolení jak pro právnické, tak fyzické osoby. 

Podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování fyzické osobě je dosažení 

věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České 

republiky68 a skutečnost, 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 podle § 63 

odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3 Zákona o zaměstnanosti (tyto důvody jsou blíže 

rozvedeny v podkapitole 5.5), a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly 

skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení. 

                                                 
66 Viz příloha Sazebník, Část I, položka č. 9 tohoto zákona. 
67 Viz § 61 odst 4 písm. a) Zákona o zaměstnanosti. 
68 Pokud jde o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě vymezené zákonem o volném 

pohybu služeb.  
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Bezúhonnost se pro účely získání povolení dokládá výpisem z evidence Rejstříku 

trestů, který nesmí být starší víc jak 3 měsíce. Za účelem doložení bezúhonnosti si 

generální ředitelství Úřadu práce zpravidla vyžádá podle zvláštního právního předpisu 

výpis z evidence Rejstříku trestů. Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost 

odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je občanem nebo státy, ve kterých se 

v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. V případě, že 

daný stát takový doklad nevydává, dokládá se bezúhonnost čestným prohlášením 

učiněným před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Tyto doklady 

nesmí být starší více než 3 měsíce69. Za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická 

osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin 

proti majetku70.  

Podle § 60 odst. 8 Zákona o zaměstnanosti se za odborně způsobilou 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. Z tohoto tedy vyplývá, že při posuzování 

odbornosti fyzické osoby je nutné zkoumat úroveň dosaženého vzdělání. Podle 

dosavadních zkušeností autora této práce činí v praxi největší problémy při splňování 

podmínek pro vydání povolení právě otázka odborné způsobilosti. Praxe v rámci odborné 

způsobilosti by měla být získána zejména v prostředí Úřadu práce České republiky či 

v prostředí agentury práce ideálně v pracovním poměru s úvazkem 40 hodin týdně71. 

Autor této práce se nicméně setkal i se situací, kdy potřebná praxe byla získána u uživatele 

agentury práce72. 

Právnická osoba žádající o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání 

splňuje podmínky stanovené Zákonem o zaměstnanosti prostřednictvím fyzické osoby, 

                                                 
69 Obdobně se tyto pravidla uplatní i pro zahraniční právnickou osobu podle § 60 odst. 7 Zákona o 

zaměstnanosti. 
70 Trestné činy proti majetku jsou uvedeny v § 205 až 232 Trestního zákoníku.  
71 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 45. 
72 Jednalo se o zaměstnance, který měl u uživatele agentury práci na starost výhradně agendu týkající se 

agenturních zaměstnanců, kteří byli k tomuto uživateli dočasně přidělování. 



 

29 

 

která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání. Fyzická 

osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické 

osoby, čímž se efektivně zamezilo situacím, kdy jedna fyzická osoba byla dosazována do 

funkce odpovědného zástupce u více agentur práce, aniž by fakticky tuto činnost 

vykonávala73. Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru 

s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně (tento požadavek neplatí, 

pokud daná fyzická osoba je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního 

orgánu této právnické osoby žádající o povolení). Odpovědný zástupce právnické osoby 

nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba 

Dále je z hlediska podmínek pro vydání povolení nezbytné zmínit důležitou 

skutečnost týkající se vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Podle § 60a 

Zákona o zaměstnanosti je další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování 

zaměstnání souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra. Do celého procesu vydání 

žádosti tedy vstupuje mimo Úřadu práce další správní orgán. K povaze závazného 

stanoviska Ministerstva vnitra lze uvést, že se nejedná o „klasické“ správní rozhodnutí a 

jeho vydání se řídí podle § 149 Správního řádu. Závazné stanovisko je vydáno na základě 

žádosti ze strany generálního ředitelství Úřadu práce. Ministerstvo vnitra při zpracování 

závazného stanoviska posuzuje udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z 

hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob74. Ministerstvo 

vnitra je povinno závazné stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání 

doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 15 pracovních dnů ode dne obdržení 

žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak Ministerstvo vnitra neučiní do konce této lhůty, 

nastává ze zákona právní fikce a má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování 

zaměstnání souhlasí. 

Další podmínku pro vydání rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání 

je v některých případech složení kauce ze strany žadatele. Podle § 60b Zákona 

o zaměstnanosti je žadatel povinen poskytnout kauci ve výši 500.000,- Kč, pokud žádá o 

vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) Zákona o 

zaměstnanosti. Kauce se poskytuje na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce 

složením částky na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce po splnění všech 

                                                 
73 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 46. 
74 K závaznému stanovisku blíže viz Stádník, J., Kieler, P. Povolení ke zprostředkování zaměstnání 

a závazné stanovisko. Práce a mzda, 2013, č. 3.  
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stanovených podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání žadatelem. 

Pokud dojde k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) 

Zákona o zaměstnanosti, stává se složená částka přeplatkem právnické nebo fyzické 

osoby, které povolení zaniklo. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem75, 

vrátí jej generální ředitelství Úřadu práce do 60 dnů ode dne zániku tohoto povolení. 

Povinnost složit kauci byla do Zákona o zaměstnanosti zakotvena v roce 2017 na základě 

novely zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony76. Podle přechodných ustanovení 

části první tohoto zákona byly agentury práce, kterým před účinností novely bylo vydáno 

povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) Zákona o 

zaměstnanosti, povinny do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely složit kauci na účet 

generálního ředitelství Úřadu práce. Marným uplynutím této lhůty došlo k zániku tohoto 

povolení ke zprostředkování zaměstnání.   

5.3 Lhůty pro vydání povolení ke zprostředkování 

zaměstnání 

 

Podle § 71 odst. 3 Správního řádu činí lhůta pro vydání rozhodnutí správního 

orgánu nejpozději 30 dnů od zahájení řízení, pokud rozhodnutí nelze vydat bezodkladně. 

S ohledem na ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) Správního řádu může tato lhůta činit až 60 

dnů, pokud jsou naplněny podmínky uvedené v tomto ustanovení. Lhůta podle § 71 

odst. 3 Správního řádu je lhůtou pořádkovou, což znamená, že nedodržení této lhůty ze 

strany generálního ředitelství Úřadu práce nemá vliv na zákonnost rozhodnutí77. Správní 

řád v takovém případě v § 80 nabízí ochranu proti nečinnosti správního orgánu. 

                                                 
75 Jelikož se podle § 60b odst. 4 Zákona o zaměstnanosti použije pro správu placení kauce zákon č. 280/2009 

Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, aplikuje před vrácením kauce tzv. test vratitelnosti, kdy se 

přeplatek převede nejprve na úhradu případných nedoplatků agentury práce u Úřadu práce a následně 

u jiného správce daně, resp. správního orgánu. Pokud takový žádný nedoplatek neexistuje, je kauce 

vratitelným přeplatkem. 
76 Tato novela přinesla do oblasti agenturního zaměstnávání poměrně zásadní věcné změny. Například lze 

uvést definici zastřeného zprostředkování zaměstnání, umožňujícího dočasné přidělení k výkonu práce u 

uživatele cizince, kterémubyla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání, 

podmínky udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu neurčitou podle § 62 odst. 3 Zákona o 

zaměstnanosti, stanovení dalších podmínek pro výkon odpovědného zástupce agentury práce, zakotvení § 

307a do Zákoníku práce a další. Blíže k této novele viz např. Stádník, J., Kieler, P. Plánované legislativní 

změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017. Práce a mzda, 2017, č. 1, s. 47.? 
77 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2009, č. j. 3 Ads 34/2008-74. 
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V krajním případě je pak možné se domáhat podle § 79 odst. 1 Soudního řádu správního, 

aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé. Aby byl 

žalobce k podání takové žaloby legitimován, musí bezvýsledně vyčerpat všechny 

prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho 

ochraně proti nečinnosti správního orgánu.      

5.4 Rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání; 

platnost povolení ke zprostředkování zaměstnání 

 

Rozhodnutí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání musí splňovat 

náležitosti správního rozhodnutí podle § 68 Správního řádu. Podle § 68 odst. 1 Správního 

řádu musí rozhodnutí správního orgánu obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení. 

Výroková část rozhodnutí je z hlediska povolení ke zprostředkování zaměstnání zcela 

zásadní, jelikož právě výroková část způsobí zamýšlené právní následky, tj. že se uděluje 

povolení ke zprostředkování zaměstnání žadateli. 

Zákon o zaměstnanosti dále v § 62 uvádí další náležitosti rozhodnutí o vydání 

povolení ke zprostředkování zaměstnání. Je-li povolení vydáno právnické osobě, uvede 

se v něm: 

 

a) identifikační údaje právnické osoby, 

b) identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa narození, 

c) forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání 

povoluje, 

d) doba, na kterou se povolení vydává. 

 

Pokud se povolení vydává fyzické osobě, uvedou se v něm v podstatě shodné údaje 

(odpadá z logiky věci identifikace odpovědného zástupce). 

Z hlediska formy zprostředkování zaměstnání je generální ředitelství Úřadu práce 

vázáno návrhem žadatele, tzn., že není možné, aby generální ředitelství Úřadu práce 

vydalo žadateli povolení pro jinou formu zprostředkování zaměstnání, než o jakou bylo 

žádáno. 
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Po vydání povolení je agentura práce oprávněna podle § 58 Zákona 

o zaměstnanosti provádět zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo 

z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. 

Jak bylo uvedeno výše, v povolení je uvedena doba, na kterou se povolení vydává. 

Tato se určí z § 62 odst. 3 Zákona o zaměstnanosti. Povolení ke zprostředkování 

zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) Zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let. 

Nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti povolení uvedené ve větě předchozí je 

agentura práce oprávněna požádat o tuto formu zprostředkování znovu, v takovém 

případě se povolení k této formě zprostředkování zaměstnání vydává na dobu neurčitou 

jako opakované, a to za podmínky, že agentuře práce předchozí povolení ke 

zprostředkování zaměstnání nezaniklo z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 písm. a), b) 

nebo d) Zákona o zaměstnanosti (tyto důvody budou blíže popsány níže) před vydáním 

opakovaného povolení. Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. 

a) a c) se vydává na dobu neurčitou. 

5.5 Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání 

 

Zákon o zaměstnanosti upravuje rovněž podmínky zániku povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. Jednotlivé skutečnosti, na základě kterých může dojít 

k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, jsou uvedeny v § 63 odst. 1 Zákona 

o zaměstnanosti. Mezi tyto skutečnosti patří: 

 

a) smrt fyzické osoby nebo zánik právnické osoby, 

b) výmaz podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby 

z obchodního rejstříku, 

c) uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, nebo 

d) rozhodnutí generálního ředitelství Úřadu práce o odejmutí povolení. 

 

Důvody uvedené výše pod písm. a) až c) nastávají na základě právní skutečnosti ex lege. 

Je tedy zřejmé, že k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání z těchto důvodů není 
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třeba rozhodnutí správního orgánu. Skutečnost, že došlo k zániku povolení je poté pouze 

vedena v databázi generálního ředitelství Úřadu práce78. 

Z hlediska praktického fungování agentury práce věnují nejvíce pozornosti 

důvodu zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání na základě rozhodnutí 

generálního ředitelství Úřadu práce. Důvody k odejmutí povolení ze strany generálního 

ředitelství Úřadu práce jsou uvedeny v § 63 odst. 2 a 3 Zákona o zaměstnanosti. U důvodů 

uvedených ve druhém odstavci citovaného ustanovení hovoří zákonná dikce, že generální 

ředitelství Úřadu práce rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, 

v třetím odstavci je ponechána možnost na uvážení správního orgánu, kdy zákon hovoří 

o tom, že generální ředitelství Úřadu práce povolení může odejmout79. 

Prvním důvodem pro odejmutí povolení ze strany správního orgánu je podle § 63 

odst. 2 písm. a) Zákona o zaměstnanosti nesplnění některé z podmínky pro udělení 

povolení zprostředkování zaměstnání uvedené v § 60 Zákona o zaměstnanosti. Pokud 

agentura práce přestane splňovat některou z těchto podmínek po dobu platnosti povolení 

ke zprostředkování zaměstnání, dojde ze strany generálního ředitelství Úřadu práce 

k odejmutí povolení. K neplnění podmínek je nutné doplnit úpravu obsaženou v § 63 

odst. 4 Zákona o zaměstnanosti, podle které generální ředitelství Úřadu práce na základě 

podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení o odnětí povolení ke zprostředkování 

zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě. V tomto řízení Ministerstvo vnitra vydá 

nové stanovisko podle § 60a Zákona o zaměstnanosti. Generální ředitelství Úřadu práce 

pak na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke 

zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím odejme. 

Druhým důvodem podle § 63 odst. 2 písm. b) Zákona o zaměstnanosti je uložení 

trestněprávní sankce právnické osobě představující zákaz činnosti, který spočívá v zákazu 

zprostředkování zaměstnání. Zákaz činnosti lze agentuře práce uložit na základě Zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob. Další důvod související s trestněprávní rovinou 

je obsažen v § 63 odst. 2 písm. f) Zákona o zaměstnanosti, který spočívá v tom, že 

agentura práce zprostředkovává zaměstnání v době, kdy má pozastaven výkon činnosti 

v rámci zajišťovacího opatření podle Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

                                                 
78 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 59. 
79 Toto se může uplatnit především při zanedbatelném porušení některé z povinností agentury práce, kdy 

by odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání představovalo ze strany generálního ředitelství Úřadu 

práce nepřiměřený zásah, např. za situace, kdy inspekce práce konstatuje porušení právních předpisů, avšak 

k uložení sankce následně nedojde. 
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Podle § 63 odst. 2 písm. c) Zákona o zaměstnanosti je důvodem pro odejmutí 

povolení zprostředkování zaměstnání v rozporu s vydaným povolením nebo s dobrými 

mravy, nebo půjde o jiné porušení povinnosti podle Zákona o zaměstnanosti. V takovém 

případě se může jednat typicky o poskytování zprostředkování zaměstnání v jiné formě, 

než pro jakou bylo povolení vydáno, v případě porušení povinnosti podle Zákona o 

zaměstnanosti se nemusí jednat o povinnost vztahující se přímo ke zprostředkování 

zaměstnání80. 

K odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání dojde podle § 63 odst. 2 

písm. d) Zákona o zaměstnanosti také za situace, kdy agentura práce zprostředkovává 

zaměstnání bez sjednaného pojištění podle § 58a Zákona o zaměstnanosti (tj. pojištění 

záruky pro případ úpadku, o kterém se blíže zmiňuje následující kapitola). K odejmutí 

povolení dojde podle § 63 odst. 2 písm. e) Zákona o zaměstnanosti také za situace, kdy 

agentura práce opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59 Zákona 

o zaměstnanosti (o této povinnosti rovněž blíže pojednává následující kapitola). Je však 

vhodné upozornit, že se musí jednat o opakované nesplnění této povinnosti, přičemž 

k porušení musí dojít minimálně dvakrát, aby se mohlo jednat o opakované porušení této 

povinnosti. 

Zákon o zaměstnanosti v § 63 odst. 2 písm. h) dále stanovuje, že k odejmutí 

povolení ke zprostředkování zaměstnání dojde také tehdy, pokud nejméně po dobu 2 let 

agentura práce dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele. 

Odejmout lze povolení podle § 63 odst. 2 písm. g) Zákona o zaměstnanosti také 

na žádost agentury práce. Tento důvod odejmutí, zdá se, není v praxi ze strany agentur 

práce příliš využíván. 

Druhou kategorii důvodů pro odejmutí povolení zprostředkování zaměstnání tvoří 

podle § 63 odst. 4 Zákona o zaměstnanosti porušení povinnosti, kterou agenturám práce 

ukládá § 307b, § 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 a 6 Zákoníku práce. Generální ředitelství 

Úřadu práce by v případě odejmutí povolení podle § 63 odst. 4 Zákona o zaměstnanosti 

mělo z hlediska právní jistoty posečkat na právní moc o uložení pokuty za přestupek 

spáchaný agenturou práce81 a teprve poté zahájit řízení o odejmutí povolení. Nutno však 

doplnit, že odborná právnická veřejnost, není jednotná v názoru, zda má správní orgán 

                                                 
80 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 61. 
81 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 62. 
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možnost úvahy v této situaci v tom smyslu, zda uložená sankce ze strany inspektorátu 

práce za porušení § 307b, § 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 a 6 Zákoníku práce ze strany 

agentury práce představuje dostatečnou nápravu či zda je nutno zahájit navazující řízení 

o odejmutí povolení82. 

Řízení o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání zahajuje generální 

ředitelství Úřadu práce ex offo. Jedná se o správní řízení podle § 46 a násl. Správního 

řádu. Podle § 63 odst. 5 Zákona o zaměstnanosti generální ředitelství Úřadu práce 

v rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání stanoví den, ke kterému 

je agentura práce povinna zprostředkovatelskou činnost ukončit. Ode dne doručení 

rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání může právnická nebo 

fyzická osoba, které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání odňato, vykonávat 

pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného rozhodnutí. Je vhodné 

upozornit, že účinky rozhodnutí správního orgánu mají v tomto případě nastat již od 

doručení rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Podle § 85 odst. 

1 Správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek, nestanoví-li 

zákon jinak. Zákon o zaměstnanosti však v § 143 nevylučuje odkladný účinek odvolání 

proti rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. De lege lata by tedy 

bylo vhodné úpravu sjednotit.  

Pokud dojde k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, může právnická 

či fyzická osoba požádat o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve po 

uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování 

zaměstnání. Toto časového omezení se nevztahuje na důvody odejmutí povolení podle 

§ 63 odst. 2 písm. g) a h) Zákona o zaměstnanosti, tj. odejmutí povolení na základě žádosti 

agentury práce a odejmutí povolení v důsledku nepřidělení zaměstnance agentury práce 

k výkonu práce u uživatele nejméně po dobu 2 let. 

  

                                                 
82 K tomuto viz např. porovnání Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 62 a Šubrt, B., Baron, L., Bukovjan, P., 

Grossmann, I., Havlík, A., Chládková, A., Jakubka, J., Kalvoda, A., Randlová, N. Inspekce práce a jiné 

kontroly u zaměstnavatelů. 1. vydání. Olomouc: Anag, spol. s r.o., 2009, str. 229.  
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5.6 Další povinnosti agentury práce podle Zákona 

o zaměstnanosti 

 

Zákon o zaměstnanosti stanoví pro agentury práce další požadavky, které souvisí 

s výkonem jejich činnosti při zprostředkování zaměstnání. Jde o povinnost sjednat 

pojištění záruky pro případ svého úpadku a dále povinnost vést evidenci o zákonem 

stanovených údajích. 

Povinnost sjednat pojištění záruky pro případ úpadku vyplývá pro agentury práce 

z § 58a Zákona o zaměstnanosti. Tato povinnost se vztahuje na agentury práce, kterým je 

uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) Zákona 

o zaměstnanosti. Pro zbývající formy zprostředkování zaměstnání není toto pojištění 

povinné. Na základě tohoto povinného pojištění vzniká dočasně přiděleným 

zaměstnancům (tj. nikoliv „kmenovým“ zaměstnancům) právo na plnění v případě, kdy 

jim agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu. Pojistné musí být sjednáno 

ve výši, která zajišťuje výplatu mzdy nejméně do výše trojnásobku průměrného 

měsíčního čistého výdělku všech svých zaměstnanců, které dočasně přiděluje nebo které 

bude dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele. Mírnou nedokonalost této úpravy 

může představovat požadavek na odhad počtu zaměstnanců agentury práce, kteří mají být 

v budoucnu dočasně přiděleni. V některých případech (např. s ohledem na probíhající 

pandemii způsobenou onemocněním COVID-19) nebude možné, aby agentura práce 

kvalifikovaným způsobem tento odhad provedla. Toto pojištění lze sjednat pouze u 

pojišťovny, která je podle Zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat pojištění 

záruky. Úpadek agentury práce musí být osvědčen v souladu s úpravou podle 

Insolvenčního zákona. 

Agentura práce má povinnost doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 

2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) Zákona o zaměstnanosti potvrzení o sjednání 

pojištění. V praxi se dokládá sjednání pojištění typicky předložením kopie pojistné 

smlouvy. Agentura práce je dále povinna před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoli v 

průběhu trvání pojištění umožnit pojišťovně na její žádost přístup ke všem dokladům, 

které souvisejí s pojištěním záruky pro případ úpadku, a podat k nim vysvětlení. 
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Pokud agentura práce pojištění nesjedná v souladu s § 58a Zákona 

o zaměstnanosti, je naplněn důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 

podle § 63 odst. 2 písm. d) Zákona o zaměstnanosti. Nedoložení sjednání pojištění 

generálnímu ředitelství Úřadu práce ze strany agentury práce již nepředstavuje důvod pro 

odejmutí povolení, nicméně se bude podle § 140 Zákona o zaměstnanosti jednat o 

přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč. Podle § 58a odst. 8 

Zákona o zaměstnanosti je agentura práce povinna neprodleně informovat generální 

ředitelství Úřadu práce o poskytnutém pojistném plnění a o zániku pojištění. Z pozice 

agentury práce je nutné mít na paměti, že v případě informování o zániku pojištění může 

vést tato informace k zahájení správního řízení o odejmutí povolení podle § 63 odst. 2 

písm. d) Zákona o zaměstnanosti. 

Konečně § 59 Zákona o zaměstnanosti upravuje evidenční povinnost agentury 

práce. Agentury práce jsou povinny vést evidenci o následujících údajích: 

 

a) počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 

odst. 1 písm. a) Zákona o zaměstnanosti, 

b) jimi umísťovaných fyzických osob, 

c) jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) 

Zákona o zaměstnanosti. 

 

Do 31. ledna příslušného kalendářního roku jsou agentury práce povinny sdělit 

generálnímu ředitelství Úřadu práce za předchozí kalendářní rok tyto údaje: 

 

a) počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 

odst. 1 písm. a) Zákona o zaměstnanosti, 

b) počet jimi umístěných fyzických osob, z toho počet uchazečů o zaměstnání umístěných 

na základě dohody s Úřadem práce podle § 119a Zákona o zaměstnanosti, 

c) počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, 

přičemž se uvede zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, 

počet občanů ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska 

a počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti. 
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Opakované nesplnění informační povinnosti podle § 59 Zákona o zaměstnanosti 

je důvodem pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání ze strany generálního 

ředitelství Úřadu práce podle § 63 odst. 2 písm. e) Zákona o zaměstnanosti. 
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6. Realizace agenturního zaměstnávání 

 

Agenturní zaměstnávání je realizováno prostřednictvím komplexních právních 

vztahů mezi subjekty popsanými v předchozí kapitole, tj. agenturou práce, zaměstnancem 

agentury práce a uživatelem, ke kterému jsou agenturní zaměstnanci dočasně přiděleni 

k výkonu práce. Jejich vztahy budou blíže popsány v této kapitole. 

6.1 Závislá práce v rámci agenturního zaměstnávání 

 

Podle § 307a Zákoníku práce se za závislou práci (vymezenou v § 2 Zákoníku 

práce) považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního 

právního předpisu (dále jen „agentura práce“83) 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. 

Závislou práci vymezuje Zákoník práce v § 2 odst. 1 následovně: „Závislou prací 

je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro 

zaměstnavatele vykonává osobně.“ 

Závislá práce dále podle § 2 odst. 3 Zákoníku práce „musí být vykonávána za 

mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní 

době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“  

Podle § 3 Zákoníku práce „Závislá práce může být vykonávána výlučně v 

základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy84. 

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ 

                                                 
83 Pozn.: Jedná se o definici vymezenou v Zákoníku práce. 
84 Zákoník práce uvádí jako příklad tohoto zvláštního právního předpisu zákon č. 234/2014 Sb., o státní 

službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Z výše uvedené lze tedy vymezit znaky závislé práce následovně: 

- vztah nadřízenosti zaměstnavatele nad zaměstnancem; 

- výkon práce jménem zaměstnavatele; 

- osobní výkon práce ze strany zaměstnance; 

- výkon práce na základě pokynů zaměstnavatele. 

 

Druhý odstavec § 2 Zákoníku práce stanovuje bližší podmínky výkonu závislé práce. 

§ 3 Zákoníku práce stanoví, že závislá práce může být vykonávána pouze v rámci 

základního pracovněprávního vztahu. Podle § 5 písm. c) bod 1. je závislá práce 

vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah považována za nelegální práci.  

 Pokud vezmeme v úvahu specifika agenturního zaměstnávání, je zřejmé, že se 

v mnohém od „typického“ zaměstnání liší. Jak vyplývá z citovaného § 307a Zákoníku 

práce, za závislou práci se považuje i zprostředkování zaměstnání ze strany agentury 

práce, a to i přes odlišnosti mezi těmito dvěma instituty. Jak k tomuto tématu 

poznamenává J. Pichrt: „Zákonodárce, vědom si faktu, že agenturní zaměstnávání se 

v mnohém vymyká „klasickému“ pojetí zaměstnávání, začlenil – současně s vymezením 

„závislé práce“ v ZPr85 – do pracovního kodexu též ustanovení, kterým v podstatě 

stanovil – řečeno nadčasově bez ohledu na ustanovení ZPr dotčená následnými 

novelizacemi – „agenturní zaměstnávání budiž považováno za výkon závislé práce vždy, 

bez ohledu na skutečnost, jsou-li naplněny všechny znaky závislé práce vymezené 

v ZPr.“86 

6.2 Smluvní vztahy při realizaci agenturního zaměstnávání 

 

V předchozí kapitole bylo uvedeno, že k realizaci agenturního zaměstnávání 

dochází na základě smluvního vztahu mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem, 

dohodou o dočasném přidělení uzavřenou mezi agenturou práce a uživatelem a ve finální 

fázi potom jednostranným pokynem k dočasnému přidělení ze strany agentury práce. 

Vzhledem ke specifikům agenturního zaměstnávání je nutné jednotlivé vztahy při 

realizaci agenturního zaměstnávání blíže rozebrat. 

                                                 
85 Tj. Zákoník práce. 
86 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 86. 
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A. Smluvní vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem agentury 

práce 

 

Podle § 307a Zákoníku práce lze dočasně přidělit zaměstnance ze strany agentury 

práce k výkonu práce k jinému uživateli pouze 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. Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti musí dále 

obsahovat závazek zaměstnance tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě 

dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou 

práce a uživatelem87. Pokud pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti závazek 

zaměstnance popsaný ve větě předchozí neobsahuje, může tato skutečnost být 

ukazatelem, že se bude jednat o tzv. „kmenového“ zaměstnance agentury práce, tj. 

zaměstnance, který není přidělován k výkonu práce k uživateli88. 

Zda dojde mezi agenturou práce a zaměstnancem k uzavření pracovní smlouvy či 

dohody o pracovní činnosti, závisí pouze na ujednání smluvních stran. Zákoník práce sice 

v § 74 odst. 1 stanoví, že „Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především 

zaměstnanci v pracovním poměru.“, nicméně toto ustanovení lze považovat spíše za přání 

zákonodárce89. 

Při uzavírání dohody o pracovní činnosti se smluvní strany budou řídit § 76 

Zákoníku práce, kde jsou stanoveny náležitosti dohody o pracovní činnosti90. Podle § 77 

                                                 
87 Ze znění §307a je zřejmé, že k realizaci agenturního zaměstnávání nemůže dojít na základě uzavření 

dohody o provedení práce mezi agenturou práce a zaměstnancem. 
88 Zákoník práce pojem „kmenový“ zaměstnanec neobsahuje. Teorie i praxe dovozuje, že se jedná o 

zaměstnance, který není ze strany agentury práce dočasně přidělován k výkonu práce u uživatele. Na 

druhou stranu nic nebrání tomu, aby se z kmenového zaměstnance stal později zaměstnanec agenturní, 

samozřejmě za předpokladu, že by došlo k oboustrannému ujednání mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem – agenturou práce. 
89 Pichrt J. a kol., op. cit. sub 1, str. 91. 
90 Znění § 76 Zákoníku práce je následující:  

„Dohoda o pracovní činnosti 

(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude 

přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. 

(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 
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odst. 1 Zákoníku práce platí, že dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána písemně, 

přičemž jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat 

zaměstnanci. Podle § 77 odst. 2 Zákoníku práce dále platí, že pokud není v Zákoníku 

práce stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; toto však neplatí, 

pokud jde o následující oblasti: 

 

a) převedení na jinou práci a přeložení, 

b) dočasné přidělení, 

c) odstupné, 

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 

24 hodin po sobě jdoucích, 

e) překážky v práci na straně zaměstnance, 

f) dovolenou, 

g) skončení pracovního poměru, 

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, a 

i) cestovní náhrady. 

 

Podle § 77 odst. 3 Zákoníku práce lze v rámci dohody o pracovní činnosti sjednat právo 

zaměstnance na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou (případně lze toto 

stanovit ve vnitřním předpisu),  a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté 

Zákoníku práce, přičemž vždy musí být dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206 

Zákoníku práce. Pokud jde o možnost ukončení dohody o pracovní činnosti, stanoví 

Zákoník práce v § 77 odst. 4, že pokud není způsob zrušení právního vztahu založeného 

dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit jedním z následujících způsobů: 

 

 

 

 

                                                 
(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se 

posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 

týdnů. 

(4) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, 

na kterou se dohoda uzavírá.“ 
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a) dohodou smluvních stran, 

b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní 

výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 

straně, nebo 

c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o 

pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit 

pracovní poměr. 

 

 Druhou variantou založení pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a 

agenturním zaměstnancem, který §307a Zákoníku práce připouští, je uzavření pracovní 

smlouvy. Z hlediska praxe se podle zkušeností autora práce jedná o převažující způsob 

uzavření pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a agenturním zaměstnancem. 

Podle § 38 odst. 1 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen od vzniku pracovního 

poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou 

práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené 

vnitřním předpisem. Podle druhého odstavce § 38 Zákoníku práce je zaměstnanec od 

vzniku pracovního poměru povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce 

podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které 

mu vyplývají z pracovního poměru. Vzhledem ke specifikům agenturního zaměstnávání 

je zřejmé, že § 38 Zákoníku práce při realizaci agenturního zaměstnávání nebude zcela 

naplněn, kdy některé povinnosti (činnosti) zaměstnavatele z logiky věci musí vykonávat 

uživatel (jak bude popsáno níže), na což Zákoník práce reaguje výše citovaným § 307a, 

na základě kterého považuje za závislou práci i výkon práce dočasně přiděleného 

agenturního zaměstnance u uživatele. 

 Pracovní poměr podle § 36 Zákoníku práce vzniká dnem, který byl sjednán v 

pracovní smlouvě jako den nástupu do práce (nebo dnem, který byl uveden jako den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance). Otázce vzniku pracovního 

poměru agenturního zaměstnance bývá v praxi věnována patřičná pozornost. Často se 

stává, že vznik pracovního poměru a pokyn k dočasnému přidělení k uživateli splývá 

v jeden okamžik. Autor této práce má s tímto modelem praktické zkušenosti, na základě 

kterých lze dovodit, že v praxi dojde k zaslání objednávky ze strany uživatele agentuře 
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práce. Agentura práce na základě objednávky (poptávky) ve svých rozsáhlých databází 

vyhledá odpovídající kandidáty (případně provede nábor zaměstnanců, aby odpovídal 

požadavkům uživatele). Následně dojde k uzavření pracovní smlouvy mezi agenturou 

práce a agenturním zaměstnancem, čemuž bezprostředně následuje jednostranné udělení 

písemného pokynu k dočasnému přidělení ze strany agentury práce.  

Autor práce řešil pro svého klienta – agenturu práce problematiku vzniku 

pracovního poměru v následujících souvislostech: na základě poptávky klienta – 

uživatele zaměstnala agentur práce několik desítek zaměstnanců, kteří nakonec nebyli 

k uživateli dočasně přiděleni. Na tomto místě je však nutno podotknout, že k poptávce ze 

strany klienta došlo neformálně (e-mailem), avšak mimo rámec sjednaný v rámcové 

smlouvě uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem. Agentura práce nicméně 

s přihlédnutím k § 38 Zákoníku práce byla povinna od okamžiku uzavření pracovních 

poměrů s dotčenými zaměstnanci přidělovat těmto zaměstnancům práci v souladu 

s uzavřenými pracovními smlouvami, resp. zajistit přidělení k uživateli. Agentura práce 

pro zaměstnance však žádnou práci neměla, stejně tak nebylo možné je dočasně přidělit 

ani k jinému uživateli. Proto musela se všemi těmito zaměstnanci ukončit pracovní 

poměr. V době probíhající pandemie COVID-19 bylo osobní doručení rozvázání 

pracovního poměru značně ztíženo, proto agentura práce zasílala rozvázání pracovního 

poměru ve zkušební době dotčeným zaměstnancům poštou. Zaměstnanci od vzniku 

pracovního poměru až do doručení zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

nevykonávali práci z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele91, za což jim 

agentura práce byla povinna zaplatit mzdu v souladu s uzavřenými pracovními 

smlouvami. Celá tato záležitost představovala pro agenturu práce značnou finanční a 

administrativní zátěž. Autor práce byl proto ze strany agentury práce požádán o návrh 

řešení, jak těmto komplikacím ve vztahu k tomuto konkrétnímu uživateli do budoucna 

předejít92. Tento problém byl do budoucna vyřešen tak, že vznik pracovního poměru 

agenturních zaměstnanců byl podmíněn splněním odkládací podmínky podle § 548 odst. 

                                                 
91 Zda lze označit tuto situaci bez dalšího za překážky v práci na straně zaměstnavatele – agentury práce, 

není mezi odbornou právnickou veřejností zcela jasné (a to i vzhledem k absenci judikatury vztahující se 

k agenturnímu zaměstnávání). Pokud by taková situace nebyla považována za překážky v práci na straně 

zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce, pak by přicházelo v úvahu porušení závazku agentury práce 

přidělit zaměstnance k výkonu práce k uživateli – blíže k tomuto viz Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1,str. 98.  
92 Uživatel pro agenturu práce představoval významného obchodního partnera, a proto z businessového 

hlediska byl případný spor nebo ukončení spolupráce či změna uzavřené rámcové smlouvy vyloučena.  
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2 Občanského zákoníku93. Autor práce vnímá užití odkládací podmínky při vzniku 

pracovního poměru v rámci agenturního zaměstnání jako vhodnou variantu, kterou lze 

v určitých specifických případech aplikovat. 

 Jde-li v pracovní smlouvě o určení uživatele, ke kterému má být zaměstnanec 

agentury práce přidělen, pak v praxi nejsou v zásadě vyloučeny oba způsoby, tj. pracovní 

smlouva může obsahovat již přímo konkrétního uživatele (což je podle zkušeností autora 

práce převažující praxí), stejně tak lze v pracovní smlouvě sjednat více uživatelů, přičemž 

k některému z nich je následně zaměstnanec přidělen. A. Tošovský tento postup 

vysvětluje takto: „Důvod, který vede agentury práce k vyhotovení jedné rámcové 

pracovní smlouvy, spočívá především ve zjednodušení vlastní administrativy. K této praxi 

dochází obzvlášť u tzv. studentských brigád, při nichž mohou agenturní zaměstnanci 

konat totožnou (nebo velice podobnou) práci u několika různých uživatelů.“94 Stejně tak 

není vyloučen ani postup, aby pracovní smlouva neobsahovala žádného konkrétního 

uživatele. K této variantě B. Šubrt poznamenává: „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.“95 

 Pokud jde o samotný obsah pracovní smlouvy uzavřené mezi agenturou práce a 

zaměstnancem, je třeba mít na paměti § 34 Zákoníku práce, který stanoví podstatné 

náležitosti pracovní smlouvy, kterými jsou: 

 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, 

c) den nástupu do práce. 

 

                                                 
93 Aplikace odkládací podmínky na vznik pracovního poměru není právními předpisy ani rozhodovací 

soudní praxí vyloučena, je nicméně nutné dbát na to, aby odkládací podmínka nebyla neurčitá nebo 

nesrozumitelná ve smyslu § 553 odst. 1 Občanského zákoníku (např. pracovní poměr bude uzavřen jen 

tehdy, pokud bude mít zaměstnavatel dostatek práce). Pro úplnost lze na tomto místě uvést, že aplikace 

podmínek je v zásadě vyloučena při rozvazování pracovního poměru – viz např. rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 12. 11. 2019, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019. 
94 Tošovský, A. Agenturní zaměstnávání v praxi. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 54. 
95 Šubrt, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. MPSV, 2008, s. 25, dostupné online 

zde: https://www.uradprace.cz/pravni-analyza-agenturniho-zamestnavani-v-cr [On-line cit. 31. 3. 2021]. 

https://www.uradprace.cz/pravni-analyza-agenturniho-zamestnavani-v-cr
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Na podstatné náležitosti pracovní smlouvy musí být nazíráno prizmatem § 307a Zákoníku 

práce, kdy je zřejmé, že sjednaný druh práce bude druh práce, kterou bude agenturní 

zaměstnanec konat pro uživatele. Stejně tak by pracovní smlouva měla již uvádět místo 

výkonu práce u uživatele96. Den nástupu do práce podle § 36 Zákoníku práce značí vznik 

pracovního poměru. Netřeba dodávat, že pracovní smlouva musí být sjednána písemně. 

Nad rámec podstatných náležitostí vymezených v § 34 Zákoníku práce musí podle § 307a 

Zákoníku práce pracovní smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem obsahovat 

závazek agentury práci zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní 

smlouvy a závazek zaměstnance tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě 

dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou 

práce a uživatelem. 

 Vedle podstatných náležitostí pracovní smlouvy obsahují i další ujednání, které se 

v drtivé většině sjednávají v pracovní smlouvě. J. Pichrt mezi tyto další ujednání řadí97: 

 

- sjednání pracovního poměru na dobu určitou; 

- ujednání o zkušební době; 

- sjednání mzdy; 

- ujednání o rozvržení pracovní doby či o kratší pracovní době aj. 

 

Podle § 39 odst. 1 Zákoníku práce, platí, že pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, 

nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Omezení možnosti uzavírání pracovního 

poměru na dobu určitou podle § 39 odst. 2 Zákoníku práce98 díky § 39 odst. 6 Zákoníku 

práce na agenturní zaměstnávání nevztahuje99. Je již zavedenou praxí, že agentury práce 

                                                 
96 S přihlédnutím k § 34a Zákoníku práce, který stanoví: „Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné 

pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané 

v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za 

pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. 

Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.“ 
97 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 107. 
98 § 39 odst. 2 Zákoníku práce: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být 

opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho 

prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k 

předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.“ 
99 § 39 odst. 6 Zákoníku práce: „Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající 

pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu 

práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).“ 



 

47 

 

uzavírají se svými zaměstnanci pracovní poměr na dobu určitou, přičemž doba určitá je 

vymezena trváním dočasného přidělení u uživatele. Tento závěr potvrzuje i odborná 

právnická veřejnost100. Důvod pro tento postup je z hlediska agentury práce i uživatele 

pochopitelný: uživatelé mohou v případě potřeby jednoduše ukončit dočasné přidělení 

agenturních zaměstnanců, agentury práce pak nemusí řešit situaci, že v mezidobí od 

ukončení dočasného přidělení do uplynutí doby trvání pracovního poměru nemají 

možnost zaměstnancům přidělit práci, resp. možnost je dočasně přidělit k výkonu práce 

k jinému uživateli101.  

 U sjednané zkušební doby je nutné upozornit především na právní úpravu její 

délky, kdy § 35 v odst. 1 Zákoníku práce uvádí, že sjednaná zkušební doba nesmí být 

delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, v případě 

pracovního poměru vedoucích zaměstnanců se jedná o 6 měsíců. V každém případě 

nemůže být podle § 35 odst. 5 Zákoníku práce sjednána delší, než je polovina sjednané 

doby trvání pracovního poměru. 

 Mzda agenturního zaměstnance nebývá sjednána (či stanovena/určena) bez 

žádných větších odlišností od „běžných“ neagenturních zaměstnanců. Jde-li o další 

ujednání v pracovní smlouvě agenturních zaměstnanců, J. Pichrt tato ujednání rozděluje 

do dvou skupin102: a) ujednání, která jsou sjednávaná v pracovní smlouvě s ohledem na 

„předpřipravený“ výkon práce u uživatele (např. ujednání o pracovní době, ujednání o 

kratší pracovní době, ujednání o dovolené poskytované nad rámec zákonného minima a 

další); b) ujednání, které se zabývají vztahem mezi agenturním zaměstnancem 

a agenturou práce. 

 

B. Smluvní vztah mezi agenturou práce a uživatelem 

 

Zákoník práce v § 308 náležitosti dohody o dočasném přidělení mezi agenturou 

práce a uživatelem. Na písemnou dohodu mezi agenturou práce a uživatelem odkazuje 

                                                 
100 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 108. 
101 Tento postup připouští § 308 odst. 1 písm. g) a § 309 odst. 3 Zákoníku práce. Dále je toto podpořeno i 

rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR, viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2003, sp. 

zn 21 Cdo 2372/2002. 
102 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 117. 
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rovněž i Zákon o zaměstnanosti v § 66103. Jakkoliv není pochyb o tom, že pracovní 

smlouva uzavřená mezi agenturou práce a zaměstnancem je dokumentem pracovněprávní 

povahy, právní povaha dohody o dočasném přidělení není jednoznačná ani mezi 

odbornou právnickou veřejností, kdy J. Pichrt uvádí, že se může jednat o povahu 

obchodněprávní, pracovněprávní či hybridní104. L. Jouza tento vztah považuje za 

obchodněprávní105, A. Kottnauer za pracovněprávní vztah sui generis106. B. Šubrt povahu 

tohoto vztahu označuje jako hybridní107. Označení tohoto vztahu jako hybridní je dnes již 

přejímán. J. Pichrt tento vztah označuje jako hybridní ve prospěch obchodněprávní 

povahy108. Na základě předchozího lze shrnout, že dohoda o dočasném přidělení 

uzavíraná podle §307a a násl. Zákoníku práce mezi agenturou práce a uživatelem se bude 

řídit pracovněprávními předpisy (Zákoníkem práce) tam, kde půjde o kogentní právní 

úpravu, ve zbytku se uplatní na základě principu subsidiarity právní předpisy 

občanskoprávní. 

Podle § 308 odst. 1 Zákoníku práce musí dohoda o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce uzavřená mezi agenturou práce a uživatelem obsahovat:   

 

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, 

                                                 
103 Ten v poznámkách k tomuto ustanovení odkazuje na §38a Starého zákoníku práce, nicméně dnešní 

právní úprava je s úpravou podle § 38a Starého zákoníku práce v podstatě shodná. 
104 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 118. 
105 Jouza, L. Pronajímání pracovních sil podle zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Právo pro 

podnikání a zaměstnání, 2007, č. 10, s. 10. 
106 Kottnauer, A. in Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H., Trylč, L. Zákoník práce. Praha: Linde, 2007, 

str. 763. 
107 Šubrt, B. Agenturní zaměstnávání – stav a problémy v širších souvislostech. Práce a mzda, 2008, č. 6, 

str. 13. 
108 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 122. 
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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"109), 

g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem 

ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné v této dohodě 

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. 

 Z praktického hlediska realizace agenturního zaměstnávání jsou nejvíce 

problematické otázky vztahující se k § 308 odst. 1 písm. f) a písm. g)110, tj.: 

 

- informacím 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") – písm. f); 

- podmínkám, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo 

uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, přičemž 

není však možné v této dohodě sjednat podmínky pro ukončení doby 

dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve 

prospěch uživatele – písm. g). 

  

Podle § 308 odst. 2 Zákoníku práce musí být dohoda mezi agenturou práce a uživatelem 

o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce uzavřena písemně. 

Na tomto místě je vhodné uvést několik praktických poznámek týkající se 

uzavírání smluvních vztahů mezi agenturami práce a uživateli. J. Pichrt si všímá zmatečné 

časové posloupnosti při uzavírání smluv v rámci agenturního zaměstnávání stanovené 

zákonodárcem, k čemuž uvádí: „Z jednoho úhlu pohledu lze tedy z dikce § 308 ZPr111 

usuzovat, že napřed by mělo dojít k zavření pracovní smlouvy (dohody o pracovní 

                                                 
109 Pozn.: Jedná se o definici vymezenou v Zákoníku práce.  
110 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 125. 
111 Tj. Zákoník práce. 
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činnosti) mezi agenturou práce a přidělovaným zaměstnancem a až následně k uzavření 

dohody mezi agenturou práce a uživatelem o přidělení zaměstnance, avšak z úhlu pohledu 

reálného fungování agentur práce je v této souvislosti třeba vzít v úvahu, že agentura 

práce přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli (uživateli) na 

základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti s ním uzavřené, 

kterou se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle 

pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele (uživatele) a 

(cit. § 307a ZPr): „ … 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.““112 

S ohledem na praktické fungování agenturního zaměstnávání je však tato 

zmatečnost ve většině případů překonána postupem agentur práce a uživatelů, kteří mezi 

sebou ve většině případů uzavírají rámcové smlouvy o spolupráci zpravidla uzavřené 

podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku. Tyto rámcové smlouvy zpravidla stanoví 

bližší podmínky uzavírání jednotlivých dohod o dočasném přidělení agenturních 

zaměstnanců, finanční podmínky spolupráce mezi agenturou práce a uživatelem, proces 

„objednávky“ ze strany uživatele, pravidla pro finanční kompenzaci, pokud se agenturní 

zaměstnanec stane „kmenovým“ zaměstnancem uživatele, požadavek zřízení pozice „on-

site“ manažera agentury práce, otázky týkající se dopravy a ubytování agenturních 

zaměstnanců a další. J. Pichrt označuje tyto rámcové pracovní smlouvy za obchodní 

podmínky spolupráce mezi agenturou práce a uživatelem113. 

     

C. Pokyn k dočasnému přidělení  

 

Zaměstnanec agentury práce je přidělen k dočasnému výkonu práce u uživatele na 

základě písemného pokynu učiněného ze strany agentury práce. Zákoník práce v § 309 

odst. 2 uvádí obsahové náležitosti písemného pokynu k dočasnému přidělení, kterými 

jsou zejména114: 

 

                                                 
112 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 126 – 127. 
113 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 128. 
114 Tento výčet je demonstrativní. 
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a) název a sídlo uživatele, 

b) místo výkonu práce u uživatele, 

c) dobu trvání dočasného přidělení, 

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a 

kontrolovat ji, 

e) 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) Zákoníku práce], 

f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance uživatele. 

 

Písemný pokyn k dočasnému přidělení agenturního zaměstnance k uživateli představuje 

jednostranné právní jednání. Vzhledem k tomu, že výčet náležitostí písemného pokynu 

k dočasnému přidělení je demonstrativní, obsahují písemné pokyny mnohdy i další 

informace (pokyny) ze strany agentury práce. V první řadě v rámci písemného pokynu 

může agentura práce plnit svou informační povinnost podle § 37 Zákoníku práce115. Dále 

                                                 
115 § 37 Zákoníku práce: 

„Informování o obsahu pracovního poměru 

(1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, 

je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku 

pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou 

osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, 

b) bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, 

d) údaj o výpovědních dobách, 

e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, 

f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo 

platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu, 

g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních 

stran těchto kolektivních smluv. 

(2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem 

informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo 

plat. 

(3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e) a v odstavci 2, týkající se měny, ve které bude 

zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na 

kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis. 

(4) Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z 

pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 měsíc. 

(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec 

musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.“ 
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pak písemné pokyny k dočasnému přidělení obsahují např. pravidla pro hlášení dočasné 

pracovní neschopnosti agenturních zaměstnanců, pravidla pro hlášení jiných překážek 

v práci, pravidla pro evidenci odpracované doby, pravidla pro vzájemnou komunikaci 

mezi agenturním zaměstnancem, agenturou práce a uživatelem při vysílání na pracovní 

cesty či žádostech o čerpání dovolené. Ve většině případů tyto „dodatečné“ informace 

(pokyny) navazují na ujednání agentury práce a uživatele v rámcových smlouvách, které 

byly popsány výše116. 

6.3 Průběh dočasného přidělení při realizaci agenturního 

zaměstnávání 

 

Podmínky dočasného přidělení jsou dále určeny § 309 Zákoníku práce (byť se na 

průběh dočasného přidělení samozřejmě budou vztahovat i další příslušná ustanovení 

pracovněprávních předpisů). 

Jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, největší otázky v rámci realizace 

agenturního zaměstnávání vyvstávají při aplikaci (výkladu) § 308 odst. 1 písm. f) a písm. 

g) Zákoníku práce. Je proto vhodné na tomto místě věnovat pozornost vymezení pojmu 

„srovnatelný zaměstnanec“ a na to navazující pracovní a mzdové podmínky 

srovnatelného zaměstnance uživatele. 

Pojem srovnatelný zaměstnanec je definován v § 308 odst. 1 písm. f) Zákoníku 

práce. Jedná se o zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci 

jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe. 

Ve vztahu ke srovnatelnému zaměstnanci klade Zákoník práce v § 309 odst. 5 povinnost, 

kde stanoví, že: „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.“ V praxi může nastat situace, kdy mzdové 

podmínky srovnatelného zaměstnance nebude možné určit (např. z důvodu že uživatel 

nemá a neměl srovnatelné zaměstnance). V tomto případě agentura práce a uživatel 

v praxi postupují tak, že podmínky srovnatelného zaměstnance definují v dohodě o 

dočasném přidělení či rámcové smlouvě, které mezi sebou uzavírají, kde je vymezí na 

                                                 
116 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 138. 
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základě hlediska „v místě a čase obvyklého u dané profese a parametricky srovnatelného 

uživatele.“117 

Požadavek, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance 

nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance, vyjadřuje cíl 

eliminovat sociální dumping a dále je projevem principu stejné mzdy za stejnou práci118, 

kterou vyjadřuje § 110 odst. 1 Zákoníku práce119. J. Pichrt při stanovení rozsahu 

„mzdových podmínek“ odkazuje na znění Směrnice, která pracuje s pojmem 

„odměňování“ a upozorňuje na široký rozsah tohoto pojmu, pod který je nutné 

subsumovat veškeré plnění za výkon závislé práce120. 

Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky 

dočasně přiděleného zaměstnance horší, pak je podle § 309 odst. 5 Zákoníku práce 

agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud 

tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený 

zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto 

vznikla. Z výše uvedeného je zřejmé, že za dodržení povinnosti uvedené v § 309 odst. 5 

Zákoníku práce je společně odpovědna agentura práce a uživatel a dále, že agenturní 

zaměstnanec je oprávněn se domáhat sjednání nápravy po agentuře práce. Ve vztahu 

k uživateli pak nebude vyloučen případný regresní nárok ze strany agentury práce za 

předpokladu, že budou pro regresní postih uživatele splněny zákonné předpoklady. Výše 

uvedená úprava Zákoníku práce by měla vést k propracovaným ujednáním mezi 

agenturou práce a uživatelem, která by nastavovala adekvátní mechanismy pro řešení 

těchto případů. J. Pichrt dále poznamenává, že odměna agentury práce mnohdy závisí i 

na délce trvání dočasného přidělení, a proto by agentury práce měly v uzavíraných 

smlouvách s uživatelem vymínit (i s ohledem na otázky odpovědnosti) možnost provádět 

kontroly místa výkonu práce agenturních zaměstnanců (z pohledu dodržení povinností 

BOZP), ale právě i možnost opakovaných kontrol srovnatelných pracovních a mzdových 

podmínek121. V praxi se mnohdy vyskytují mezi agenturami práce a uživateli spory o to, 

                                                 
117 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 129. 
118 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 129. 
119 § 110 odst. 1 Zákoníku práce: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem 

zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ 
120 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 130. 
121 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 130. 
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co vše spadá pod pojem „pracovní a mzdové podmínky“, a to především s ohledem na 

plnění, které představují v dnešní době zaměstnanecké benefity. Česká právní úprava 

blíže okruh pracovních a mzdových podmínek nevymezuje. Částečné vodítko lze najít ve 

Směrnici v čl. 5 odst. 1122, jakož i v čl. 3 odst. 1 písm. f) Směrnice123 a čl. 6 odst. 4 

Směrnice124. Další vodítko může představovat i Metodický pokyn generálního inspektora 

Státního úřadu inspekce práce č. 2/2016, který obsahuje zásady hodnocení srovnatelných 

pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele125, 

ačkoliv je nutné brát v potaz právní povahu tohoto dokumentu (přesto však tento 

dokument bude relevantní především při kontrolách prováděných inspektoráty práce). 

Tento metodický pokyn obsahuje příklady pracovních126 i mzdových podmínek127 

srovnatelného zaměstnance uživatele.    

Vzhledem k absenci zákonná úpravy je otázka problematiky pracovních 

a mzdových podmínek rovněž zpravidla předmětem bližšího ujednání mezi agenturou 

práce a uživatelem. 

 Klíčovou otázku realizace agenturního zaměstnávání představuje rovněž ukončení 

dočasného přidělení. Podle § 308 odst. 1 písm. g) Zákoníku práce jsou podmínky, za nichž 

                                                 
122 Čl. 5 odst. 1 Směrnice: „1.   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. 

Pro účely prvního pododstavce je nutné dodržovat pravidla, která se uplatňují u uživatele týkající se 

a) ochrany těhotných žen a kojících matek a ochrany dětí a mladistvých a 

b)  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, 

v souladu s právními a správními předpisy, kolektivními smlouvami a všemi dalšími obecně závaznými 

ustanoveními.“ 
123Čl. 3 odst. 1 písm. f) Směrnice: „Pro účely této směrnice se rozumí „základními pracovními podmínkami 

a podmínkami zaměstnávání“ 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 

i) délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce, dovolených a státních 

svátků, 

ii) odměňování.“ 
124 Čl. 6 odst. 4 Směrnice: „Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, mají zaměstnanci agentur práce přístup k vybavení 

nebo společným zařízením podniku, zejména k jídelně, zařízením pro péči o děti a dopravním službám, za 

stejných podmínek, které mají zaměstnanci zaměstnaní přímo uživatelem, ledaže je rozdílné zacházení 

založeno na objektivních důvodech.“ 
125 Metodický pokyn generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce č. 2/2016 ze dne 2. 3. 2016, č. 

j.: 1471/1.10/19. 
126 Mezi pracovní podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele řadí tento metodický pokyn např. 

náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zvláštní případy pracovního volna (sick days, caffeterie), a další. 
127 Mezi mzdové podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele řadí tento metodický pokyn např. 

odměny, prémie, příplatky nad minimální hranici stanovenou právními předpisy. 
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může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím 

doby, na kterou bylo sjednáno, povinnou náležitostí dohody agentury práce s uživatelem 

o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Podle tohoto ustanovení není však 

možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, 

na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele. Na toto ustanovení navazuje § 309 

odst. 2 písm. e) Zákoníku práce, kde stanoví, že pokyn k dočasnému přidělení obsahuje 

podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby 

dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce. J. Pichrt v této souvislosti upozorňuje, že § 309 v odst. 2 písm. e) 

Zákoníku práce připouští možnost, aby podmínky předčasného ukončení dočasného 

přidělení nebyly sjednány vůbec, čímž se jejich uvedení v rámci podstatných náležitostí 

dohody o dočasném přidělení podle § 308 Zákoníku práce relativizuje128.  

V rámci předčasného ukončení dočasného přidělení může dočasné přidělení 

skončit následujícím způsoby: 

 

- na základě dohody mezi dočasně přiděleným zaměstnancem a agenturou 

práce; 

- jednostranným prohlášením uživatele podle podmínek sjednaných v dohodě o 

dočasném přidělení uzavřené podle § 308 Zákoníku práce; 

- jednostranným prohlášením dočasně přiděleného zaměstnance, podle 

podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení uzavřené podle § 308 

Zákoníku práce129. 

 

Zákoník práce v § 308 ani v § 309 nestanoví formu pro jednostranné prohlášení o 

ukončení dočasného přidělení. Samozřejmě lze více než doporučit, aby jednostranné 

prohlášení o ukončení dočasného přidělení bylo učiněno písemně. Požadavek na písemné 

vyhotovení jednostranného prohlášení bývá v praxi rovněž sjednán mezi agenturou práce 

a uživatelem, stejně tak i bližší požadavky na jeho doručení. V praxi je dále často běžné, 

že agentura práce a uživatel sjednávají konkrétní důvody, pro které je možné ukončit 

dočasné přidělení na základě jednostranného prohlášení. V praxi není zcela ojedinělé, že 

                                                 
128 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 134. 
129 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 134. 
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se agentury práce snaží zavést důvody pro možnost ukončení dočasného přidělení ze 

strany uživatele obdobné těm, pro které lze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr 

výpovědí či s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. V případech ukončení dočasného 

přidělení ze strany uživatele před uplynutím doby, na kterou bylo dočasně přidělení 

sjednáno, obsahují smluvní ujednání mezi agenturou práce a uživatelem dále např. 

ujednání o lhůtách, v rámci kterých může dojít k předčasnému ukončení dočasného 

přidělení, údaje o dobách, po jejichž uplynutí dojde k ukončení dočasného přidělení 

agenturního zaměstnance, případné kompenzační mechanismy ve prospěch agentury 

práce atp.130 

 Zákoník práce dále v § 309 odst. 1 upravuje práva a povinnosti uživatele po dobu 

dočasného přidělení ve vztahu k agenturního zaměstnanci. Podle tohoto ustanovení 

uživatel po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u něj 

ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho 

práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Uživatel však podle § 309 odst. 1 Zákoníku práce 

nesmí vůči zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem agentury práce. Uživatel 

pak bývá v tomto ohledu někdy označován jako „faktického“ či „ekonomického“ 

zaměstnavatele. Přesto je však vymezení práv a povinností uživatele v rámci realizaci 

agenturního zaměstnávání leckdy nejednoznačně. J. Pichrt k tomuto uvádí: „Bohužel je 

třeba konstatovat absenci systémového přístupu zákonodárce k dělbě práv a povinností, 

které má ze zákona zaměstnavatel, mezi agenturu práce („zaměstnavatele de iure“) a 

uživatele (v mnohých ohledech „zaměstnavatele de facto“ a v podstatě „ekonomického 

zaměstnavatele“).  Zákonodárce koncepčně neřešil, v jakém rozsahu „vstupuje“ uživatel 

do práv a povinností zaměstnavatele, resp. zda vůbec, a pokud ano, pak v jakém rozsahu 

jsou některá práva a povinnosti pro „skutečného“ zaměstnavatele po dobu přidělení 

suspendovány (což vede v praxi k rozdílným přístupům a v rámci teorie k protichůdným 

stanoviskům v těchto otázkách.).“131 

   Příklad výše uvedené nesystémového přístupu lze demonstrovat na případu, 

který autor práce řešil v rámci poskytování právních služeb. Vláda ČR vyhlásila 

12. března 2020 nouzový stav, na základě kterého byly přijímány opatření v boji proti 

                                                 
130 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 136. 
131 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 136. 
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pandemii způsobené onemocněním COVID-19. Řada podnikatelů v návaznosti na 

přijímaná opatření zavedla ve svých podnicích tzv. částečnou nezaměstnanost. Částečná 

nezaměstnanost je institut upravený v § 209 Zákoníku práce132 a je řazen mezi jiné 

překážky v práci na straně zaměstnavatele. Podnikatelé ho v době probíhající pandemie 

způsobené onemocněním COVID-19 využívali (a využívají), jelikož jim umožňuje 

v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní 

pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení 

poptávky po jím poskytovaných službách, snížit mzdové náklady na zaměstnance. 

Uživatel si v daném případě nepřál ukončit dočasné přidělení agenturních zaměstnanců, 

avšak vzhledem k poklesu zakázek (objemu práce) nemohl těmto agenturních 

zaměstnancům (stejně tak i kmenovým) přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní 

doby. Na základě těchto skutečností si uživatel přál aplikovat částečnou nezaměstnanost 

podle § 209 Zákoníku práce i na agenturní zaměstnance. Podle § 209 odst. 2 Zákoníku 

práce platí, že pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, výši poskytované 

náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, může nahradit vnitřní předpis. V daném 

případě u uživatele odborová organizace nepůsobila, proto bylo s ohledem na 

§ 309 odst. 1 Zákoníku práce nutné posoudit, kdo bude oprávněn (povinen) vydat ve 

vztahu k agenturním zaměstnancům vnitřní předpis upravující částečnou nezaměstnanost 

podle § 209 Zákoníku práce. Zákonná úprava nicméně tyto případy neřeší a tím pádem 

tato otázka v aplikační praxi vyvolávala mezi agenturou práce a uživatelem nejasnosti. 

Výše uvedený případ jen potvrzuje závěry o absenci systémového přístupu zákonodárce 

v této oblasti. De lege ferenda by bylo vhodné celou oblast dělby práv a povinností mezi 

agenturu práce a uživatele podrobit rozsáhlé revizi a na jejím základě přijmout adekvátní 

legislativní řešení. 

                                                 
132 § 209 Zákoníku práce: 

„(1) O jinou překážku v práci na straně jiného zaměstnavatele, než uvedeného v § 109 odst. 3, jde také 

tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu 

dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná 

nezaměstnanost). 

(2) Upraví-li v případech podle odstavce 1 dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši 

poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného 

výdělku; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním 

předpisem.“ 
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 Stejně tak další nejasnosti v praxi mohou přinášet otázky spojené s oblastí BOZP, 

a to především s ohledem na skutečnost, že není zcela zřejmé, v jakém rozsahu přechází 

na uživatele práva a povinnosti zaměstnavatele v této oblasti133.  

 Důležitou oblastí, které je v rámci realizace agenturního zaměstnávání, rovněž 

věnovat pozornost, je otázka odpovědnosti. Zákoník práce v § 309 odst. 4 stanoví, že 

pokud agentura práce 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 agentura práce s uživatelem nedohodne jinak). Zákoník práce 

v § 309 odst. 7 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 Zákoníku 

práce. Vyjma těchto dvou citovaných ustanovení se žádné odchylky na právní úpravu 

odpovědnosti ve vztahu k realizaci agenturního zaměstnávání neuplatní. V rámci obecné 

pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu je zastáván konzistentní názor, že 

agenturní zaměstnanec je odpovědný pouze agentuře práce134. Vzhledem k absenci 

speciální úpravy zabývající se do detailu odpovědnostními vztahy při realizaci 

agenturního zaměstnávání je tato otázka zpravidla řešena ve smlouvách uzavíraných mezi 

agenturami práce a uživateli. Na tato smluvní ujednání zpravidla navazuje smluvní úprava 

dělby práv a povinností v rámci BOZP mezi agenturu práce a uživatele. 

  Vzhledem k tomu, že přidělení agenturního zaměstnance k uživateli je podle 

dikce Zákoníku práce dočasné, je nutné na tomto místě uvést několik poznámek 

k dočasné povaze přidělení agenturního zaměstnance. Podle § 309 odst. 6 Zákoníku práce 

platí, že agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce 

u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto 

omezení se neuplatní, pokud 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 dovolenou135. V praxi je pak obecné pravidlo uvedeného ve větě první 

                                                 
133 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 136. 
134 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 140. 
135 § 309 odst. 6 Zákoníku práce: „Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu 

práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí 

v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na 
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§ 309 odst. 6 Zákoníku práce velmi často „obcházeno“ aplikací možné výjimky ve větě 

druhé téhož ustanovení. J. Pichrt k tomuto uvádí: „Česká praxe, kdy některé agentury 

práce opakovaně (v podstatě kontinuálně) přidělují po více let téhož zaměstnance ke 

stejnému zaměstnavateli na základě „žádosti zaměstnance“, je v jistém rozporu 

s převažujícím chápáním tohoto institutu jako zaměstnání, jehož atypičnost je dána právě 

i jeho dočasností (což je v právní úpravě mnohých států i v jakési „relaci“ 

k redukovanému rozsahu podmínek zaměstnávání takového zaměstnance, které musí být 

srovnatelné).“ 136 

 Samotný rozsah agenturního zaměstnávání lze podle § 309 odst. 8 Zákoníku práce 

omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele137. Toto ustanovení jako jediné 

zároveň aplikuje na vztahy agenturního zaměstnávání otázky kolektivní vyjednávání. 

Z dikce předmětného ustanovení lze dovodit, že kolektivní smlouva omezující rozsah 

agenturního zaměstnávání může být uzavřena pouze na úrovni podniku – zaměstnavatele, 

a to s přihlédnutím k § 23 odst. 2 Zákoníku práce138. K omezování agenturního 

zaměstnávání na základě kolektivní smlouvy J. Pichrt uvádí, že je třeba zdůraznit nutnost 

pečlivého uvážení opodstatněnosti takového omezení a nutnost vyvarovat se 

neodůvodněného omezení či přijetí diskriminační úpravy139. Obecně lze k této 

problematice poznamenat, že agenturní zaměstnanci těží pouze z některých výhod, které 

jsou sjednány v podnikových kolektivních smlouvách u uživatele, ke kterému jsou 

přiděleni140. B. Šubrt k tomuto dále poznamenává: „Na agenturní zaměstnance se sice 

přímo nevztahuje kolektivní smlouva, uzavřená u uživatele, či jeho vnitřní předpisy, 

nicméně tyto dokumenty nepřímo vytvářejí standard mzdových a dalších pracovních 

podmínek těchto zaměstnanců.“141 V praxi se však může stát (byť z dosavadních 

                                                 
dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za 

zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou.“ 
136 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 143. 
137 § 309 odst. 8 Zákoníku práce: „Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní 

smlouvě uzavřené u uživatele.“ 
138 § 23 odst. 3 Zákoníku práce: 

„ Kolektivní smlouva je 

a) podniková, je-li uzavřena mezi zaměstnavatelem nebo více zaměstnavateli a odborovou organizací 

nebo více odborovými organizacemi působícími u zaměstnavatele, 

b) vyššího stupně, je-li uzavřena mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou 

organizací nebo odborovými organizacemi.“ 
139 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 272. 
140 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 273. 
141 Šubrt, B., op. cit. sub 98,  str. 30.  
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praktických zkušeností lze konstatovat, že spíše v obecné rovině), že by kolektivní 

smlouva byla uzavřena nejen u uživatele, ale také u agentury práce, což by mohlo vést 

k aplikačním a výkladovým nejasnostem. J. Pichrt v této souvislosti poznamenává, že je 

(nejen) proto posílení úlohy kolektivní smlouvy vyššího stupně mimořádně žádoucí142. 

K odborovému sdružování agenturních zaměstnanců lze uvést, že tato skupina 

zaměstnanců není v podstatě vůbec reprezentována na vyšší úrovni (např. svazu), a to 

zřejmě z důvodů širokého rozptylu profesí pokrývaných agenturním zaměstnáváním a 

dočasné povaze přidělení v rámci agenturního zaměstnávání143. 

 Na závěr této kapitoly týkající se realizace agenturního zaměstnávání je vhodné 

zmínit změnu, kterou s sebou v roce 2020 přinesla novela Zákoníku práce. Ta se týká 

vysílání agenturních zaměstnanců. Pokud má být přidělený zaměstnanec agentury práce 

vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného 

členského státu EU, je uživatel o tomto povinen v dostatečném předstihu informovat 

agenturu práce, a to na základě § 309a Zákoníku práce144,145. Tato informace musí podle 

§ 309a Zákoníku práce obsahovat alespoň údaje o: 

 

a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie, 

b) pracovních úkolech, které má vyslaný zaměstnanec vykonávat, 

c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, 

d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 

                                                 
142 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 274. 
143 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 275. 
144 § 309a Zákoníku práce: „Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která 

k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnance vyšle k výkonu práce 

v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na území jiného členského státu Evropské unie; informace 

musí obsahovat alespoň údaje o 

a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie, 

b) pracovních úkolech, které má vyslaný zaměstnanec vykonávat, 

c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, 

d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 

e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se mu přičítá podle § 

319a odst. 3.“ 
145 § 309a Zákoníku práce byl do Zákoníku práce včleněn na základě zákona č. 285/2020 Sb., kterým se 

mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související 

zákony. Důvodová zpráva k přijetí tohoto ustanovení uvádí: „(…) Jedná se o transpozici čl. 1 odst. 1 písm. 

c) bod ii věta druhá (čl. 1 odst. 3 třetí pododstavec). Směrnice (EU) 2018/957 totiž nově výslovně považuje 

pracovníky vyslané uživatelem v rámci tzv. double postingu (viz výše) rovněž za vyslané pracovníky ve 

smyslu směrnice 96/71/ES a agentury práce za vysílající podniky se všemi právy a povinnostmi s tím 

spojenými.“ viz důvodová zpráva k zákonu č. 285/2020 Sb., str. 64, k dispozici online zde: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0 [On-line cit. 31. 3. 2021]. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=689&CT1=0
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e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se 

mu přičítá podle § 319a odst. 3 Zákoníku práce146. 

6.4 Některé aspekty realizace agenturního zaměstnávání 

v době pandemie způsobené onemocněním COVID-19 

 

Jak již bylo uvedeno výše ve druhé kapitole, sektor agenturního zaměstnávání byl 

rovněž zasažen probíhající pandemií COVID-19. 

V březnu 2020 schválila Vláda ČR program „Antivirus“, který má sloužit na 

ochranu zaměstnanosti. Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je k tomuto 

uvedeno: „Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit 

pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám 

vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou 

situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.“147 Odhlédněme nyní od konkrétních 

podmínek tohoto programu148. Z hlediska agentur práce je zajímavé, že agentury práce 

nebyly do programu Antivirus původně vůbec zařazeny149. Podle L. Rejchrta toto souvisí 

s celkovým přístupem státu k agenturám práce, které jsou v některých oblastech 

přehlížené. Na základě inciativy APPS a následného jednání byly agentury práce také 

zařazeny pro programu Antivirus150. Ve vztahu k agenturám práce manuál vydaný 

Ministerstvem práce a sociálních věcí pouze konstatoval, že „agentury práce mohou 

vstoupit do programu Antivirus.“ Nejsou zde vůbec nikterak zohledněna specifika 

agenturního zaměstnávání. Je přitom zřejmé, že podporu budou čerpat agentury práce 

jakožto zaměstnavatelé agenturních zaměstnanců, kteří jim ale nepřidělují práci. V praxi 

tedy bylo nutné, aby při čerpání dotací v rámci programu Antivirus agentury práce často 

sledovaly vývoj situace u uživatele a s uživatelem úzce spolupracovaly (např. pokles 

                                                 
146 K mezinárodnímu prvku při agenturním zaměstnávání viz Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 147-173. 
147 https://www.mpsv.cz/antivirus [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
148 Za zmínku však stojí skutečnost, že před podáním první žádosti o podporu v rámci programu Antivirus 

žadatel odesláním elektronické žádosti automaticky uzavřel s Úřadem práce ČR dohodu, v rámci které se 

např. vzdal svých práv z titulu případné škody způsobené vládními opatřeními přijatými v boji proti 

pandemii COVID-19. Do doby, než bylo na takováto úskalí programu Antivirus veřejně upozorněno, 

uzavírali žadatelé tyto dohody, aniž by předem znali jejich obsah. Tento postup lze označit přinejmenším 

za nestandardní. 
149https://www.seznamzpravy.cz/clanek/400-tisic-lidi-v-nejistote-na-ne-statni-podpora-v-dobe-

koronaviru-nevyjde-96823 [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
150 Rozhovor s Lubošem Rejchrtem, který vznikl dne 27. 2. 2021 v Poděbradech. 

https://www.mpsv.cz/antivirus
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/400-tisic-lidi-v-nejistote-na-ne-statni-podpora-v-dobe-koronaviru-nevyjde-96823
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/400-tisic-lidi-v-nejistote-na-ne-statni-podpora-v-dobe-koronaviru-nevyjde-96823
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odbytu výrobků služeb uživatele, či omezení poptávky po jeho službách, uzavření 

provozu a další). Řada uživatelů navíc podmínila neukončení dočasného přidělení 

agenturních zaměstnanců tím, že agentury práce na tyto dočasně přidělené zaměstnance 

získají podporu v rámci programu Antivirus. Tato podpora pak často byla „převáděna“ 

na uživatele, kteří na základě dohody o dočasném přidělení uzavřené s agenturou práce 

refundovali mzdové náklady agenturních zaměstnanců v plné výši (ačkoliv jim nebyla 

práce částečně přidělována nebo nebyla přidělována vůbec) a podporu proto nárokovali 

po agenturách. V praxi tak vznikaly velmi komplikované situace, které musely agentury 

práce s uživateli řešit na základě složitých smluvních konstrukcí. To samozřejmě 

zvyšovalo další náklady na straně agentur práce a uživatelů. Výše uvedené jen potvrzuje 

absenci systémového přístupu ve vztahu k dělbě práv a povinností mezi agentury práce a 

uživatele. 

Některé agentury práce se dále snažily reagovat na pokles poptávky po 

agenturních zaměstnancích, který byl způsobem pandemií COVID-19 tím, že částečně 

transformovaly svůj předmět činnosti a začaly např. poskytovat další služby, včetně 

komplexních služeb outsourcingu (ke specifikům outsourcingu poskytovaným ze strany 

agentur práce blíže viz následující kapitola).  

L. Rejchrt se domnívá, že i přes současný propad trhu agenturního zaměstnávání 

nedojde k výrazné destabilizaci trhu s agenturním zaměstnáváním. Ve finále může být 

pozice agentur práce posilněna. Řada firem podle L. Rejchrta v současné době zjišťuje, 

že se dá práce vykonávat i distančně v rámci home office, že je pro ně výhodné vykonávat 

práci na určitých pozicích (i vyšších a kvalifikovanějších) i na part-time úvazek. Toto 

všechno může mít pro agentury práce pozitivní přínos. Agenturní zaměstnávání přežilo i 

minulé krize, je to standardní součást trhu se službami zaměstnanosti a není důvod se 

domnívat, že pandemie COVID-19 tento trend nějak výrazně změní151. 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Rozhovor s Lubošem Rejchrtem, který vznikl dne 27. 2. 2021 v Poděbradech. 
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7. Kontrola dodržování povinností v oblasti 

agenturního zaměstnávání 

 

Na agentury práce je i dnes v určitém kontextu nazíráno v negativních konotacích. 

L. Rejchrt připouští, že spíše negativní přístup k agenturám práce ze strany státu byl dán 

již historicky. Tento přístup si lze vysvětlit vícero důvody. Podle L. Rejchrta jedním 

z důvodů může být ten, že část státní správy má blíže k odborům než k agenturám práce. 

Odborové organizace tradičně zastávají názor, že agenturní zaměstnávání je principiálně 

špatné s ohledem na jeho prekérnost a každý zaměstnanec by měl v ideálním případě 

vykonávat práci na základě pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou. L. Rejchrt 

dále poznamenává, že nezanedbatelná část státní správy výše uvedený názor přijímá. Toto 

se pak následně projevuje i na přístupu k agenturám práce a k jejich obecnému vnímání. 

V době ekonomické krize v roce 2008 – 2009 se bylo možné setkat dokonce s poněkud 

extrémními názory, že agentury práce zotročují lidi apod. Dalším důvodem podle 

L. Rejchrta může být i skutečnost, že řada podnikatelů obcházela a obchází pravidla 

agenturního zaměstnávání tím, že uzavírá fiktivní smlouvy o dílo, jejichž skutečným 

předmětem je právě zprostředkování zaměstnání – dodání pracovní síly.152 Vzhledem 

k výše naznačenému negativnímu vnímání agentur práce (agenturního zaměstnávání) a 

vzhledem k tomu, že agentury práce jsou častým předmětem kontrol ze strany inspekce 

práce153, je vhodné v této kapitole čtenáře blíže seznámit s kontrolní činností v oblasti 

agenturního zaměstnávání. Tím spíše, že oblast agenturního zaměstnávání patří mezi 

kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce154. 

 

 

                                                 
152 Rozhovor s Lubošem Rejchrtem, který vznikl dne 27. 2. 2021 v Poděbradech. 
153 V roce 2019 bylo provedeno 20 kontrol v oblasti agenturního zaměstnávání ze strany každého oblastního 

inspektorátu práce, celkem bylo za rok 2019 ukončeno 469 kontrol v oblasti agenturního zaměstnávání – 

viz Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2019, str. 14 vydaná Státním úřadem 

inspekce práce, k dispozici online zde: http://www.suip.cz/_files/suipff57ab22e75b0e506741d3b6dace9e

9c/suip_rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2019.pdf [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
154 Op. cit. sub 156, str. 12. 

http://www.suip.cz/_files/suipff57ab22e75b0e506741d3b6dace9e9c/suip_rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2019.pdf
http://www.suip.cz/_files/suipff57ab22e75b0e506741d3b6dace9e9c/suip_rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2019.pdf
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7.1 Státní úřad inspekce práce a jeho kompetence; přestupky 

 

Na základě § 2 odst. 1 Zákona o inspekci práce155 byl zřízen Státní úřad inspekce 

práce a oblastní inspektoráty práce. Kompetence Státního úřadu inspekce práce a 

oblastních inspektorátů práce ke kontrolám v oblasti agenturního zaměstnávání vyplývá 

jednak z § 3 Zákona o inspekci práce, jednak z § 125 Zákona o zaměstnanosti156 a § 126 

odst. 1 Zákona o zaměstnanosti157. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty 

práce kontrolují dodržování povinností v rámci agenturního zaměstnávání obsažených 

jak v Zákoně o zaměstnanosti, tak v Zákoníku práce. Samotných průběh kontroly je 

upraven v Kontrolním řádu a Zákoně o inspekci práce. 

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání jsou zakotveny v § 20a odst. 1 

Zákona o inspekci práce158 a v § 33a odst. 1 Zákona o inspekci práce159. Z citovaných 

                                                 
155 § 2 odst. 1 Zákona o inspekci práce: „Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní 

inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, 

sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.“ 
156 § 125 Zákona o zaměstnanosti: „Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad 

inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady a v rozsahu 

uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen "orgány 

kontroly").“ 
157 § 126 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti: 

„Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních 

předpisů u 

a) zaměstnavatelů, 

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při 

zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, 

c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, 

(dále jen "kontrolovaná osoba").“ 
158 § 20a Zákona o inspekci práce:  

„Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 

b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) zákoníku práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 

c) nesplní některou povinnost podle § 309 nebo 309a zákoníku práce, nebo 

d) jako uživatel nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje 

stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede nepravdivě. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč.“ 
159 § 33a Zákona o inspekci práce: 

„Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 

b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) zákoníku práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 
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ustanovení je patrné, že přestupky na úseku agenturního zaměstnávání představují 

v obecné rovině porušení ustanovení Zákoníku práce podle § 307b - § 309a. Zákoník 

práce v § 307b stanoví povinnost agentury práce a uživatele zajistit, aby agenturní 

zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně 

zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal anebo koná v témže 

kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce. V § 308 

Zákoníku práce jsou uvedeny obsahové náležitosti dohody o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, kterou uzavírá agentura práce a uživatel. Přestupky podle 

Zákona o inspekci práce vztahující se k § 308 Zákoníku práce míří na stav, kdy a) dohoda 

o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce uzavřená mezi agenturou práce a 

uživatelem neobsahuje náležitosti (údaje) stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) 

Zákoníku práce; b) dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce uzavřená 

mezi agenturou práce a uživatelem není uzavřena písemně; c) uživatel nezajistí, aby 

dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce uzavřená mezi agenturou práce 

a uživatelem obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce160 nebo 

tyto údaje uvede nepravdivě. Přestupky vztahující se k § 309 Zákoníku práce161  podle 

                                                 
c) nesplní některou povinnost podle § 309 nebo 309a zákoníku práce, nebo 

d) jako uživatel nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala 

údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede nepravdivě. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1000000 Kč.“ 
160 Podle§ 308 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce musí dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce uzavřená mezi agenturou práce a uživatelem obsahovat  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. 
161 § 309 Zákoníku práce:  

„1) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá 

zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu 

pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. 

Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem agentury práce. 

(2) Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného 

pokynu, který obsahuje zejména 

a) název a sídlo uživatele, 

b) místo výkonu práce u uživatele, 

c) dobu trvání dočasného přidělení, 

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji, 

e) 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)], 

f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele. 

(3) Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí 

dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným 

prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o 

dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. 
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Zákona o inspekci práce pak spočívají v nesplnění některé povinnosti uvedené v § 309 

Zákoníku práce ze strany agentury práce či uživatele. Přestupek vztahující se k § 309a 

Zákoníku práce podle Zákona o inspekci práce představuje nesplnění informační 

povinnosti ze strany uživatele ve vztahu k agentuře práce týkající se agenturního 

zaměstnance, který má být v rámci dočasného přidělení vyslán k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie. 

Skutkové podstaty výše uvedených přestupků sami o sobě nevzbuzují výkladové 

nejasnosti. Ve vztahu k výše uvedeným přestupkům je nicméně vzhledem k dikci 

zákonné úpravy nutné zmínit, že jakékoliv porušení (byť i jedno) stanovených povinností 

bude zpravidla v rámci kontroly považováno za porušení povinnosti, přičemž i takovéto 

jedno porušení může být důvodem pro zahájení správního řízení ze strany inspektorátu 

práce. Četnost a rozsah konkrétních porušení pak může být podkladem pro správní 

uvážení při ukládání pokuty ze strany inspektorátu práce (k tomuto viz níže). 

Za spáchání výše uvedených přestupků může být ze strany inspektorátu práce 

uložena sankce až do výše 1.000.000,- Kč, a to podle § 20a odst. 2 Zákona o inspekci 

práce, resp. § 33a odst. 2 Zákona o inspekci práce. 

Zákon o zaměstnanosti uvádí výčet konkrétních přestupků, které je možné podle 

tohoto zákona spáchat, v § 139 a v § 140. Podle § 139 odst. 1 písm. b) Zákona o 

zaměstnanosti162 se fyzická osobu dopustí přestupku tím, že zprostředkuje zaměstnání 

                                                 
(4) 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. 

(5) 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. Pokud 

jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného 

zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, 

pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec 

má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla. 

(6) Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu 

delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí 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. 

(7) 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. 

(8) Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele.“ 
162 § 139 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti: 

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, 
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bez povolení. Tímto povolením je myšleno povolení ke zprostředkování zaměstnání 

vydané podle § 62 Zákona o zaměstnanosti. Porušení tohoto ustanovení může spočívat i 

ve zprostředkování zaměstnávání pro jinou formu zprostředkování zaměstnání, než pro 

kterou bylo vydáno povolení či případně pro jiný druh prací, než pro který bylo povolení 

vydáno. Dále se podle § 139 odst. 1 písm. h) Zákona o zaměstnanosti fyzická osoba 

dopustí přestupku tím, že nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání generálnímu ředitelství Úřadu 

práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2 Zákona o zaměstnanosti (tato lhůta 

podle § 58a odst. 2 Zákona o zaměstnanosti činí 2 měsíce ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání).  Dále se fyzická osoba dopustí 

podle § 139 odst. 1 písm. i) Zákona o zaměstnanosti tím, že zastřeně zprostředkovává 

zaměstnání podle § 5 písm. g) Zákona o zaměstnanosti. Podle § 5 písm. g) Zákona o 

zaměstnanosti se „zastřeným zprostředkováním zaměstnání 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).“ Pojem zastřené zprostředkování zaměstnání byl do Zákona o zaměstnanosti 

zakotven v roce 2017 na základě zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Důvodová zpráva k zavedení definice zastřeného zprostředkování zaměstnání uvádí, že 

se jedná o jedno z nejvíce závažných protiprávních jednání,  jehož prostřednictvím 

dochází k porušování základních pravidel agenturního zaměstnávání163. Je skutečností, 

                                                 
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení, 

c) vykonává nelegální práci, 

d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, 

e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87, 

f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 

g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, neprokáže svou totožnost 

podle § 132, 

h) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2, nebo 

i) zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g).“ 
163 Definice zastřeného zprostředkování zaměstnání byla do zákona č. 206/2017 Sb. vložena na základě 

poslaneckého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh předložil tehdejší poslanec ČSSD Ing. Václav 

Klučka, který k tomuto v důvodové zprávě uvedl: „Navrhuje se legislativně ukotvit definici zastřeného 

zprostředkování zaměstnání jakožto činnosti fyzických nebo právnických osob, jejímž prostřednictvím 

dochází k porušování § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, podle kterého se zprostředkováním 

zaměstnání rozumí 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. Zastřené 

zprostředkování zaměstnání je jedním z nejzávažnějších protiprávních jednání právnických nebo fyzických 
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že řada podnikatelů pravidla zprostředkování zaměstnání obcházela (a obchází), jak bylo 

uvedeno výše. M. Štefko k zakotvení zastřeného zprostředkování uvedl: „Zakotvení 

pojmu zastřeného agenturního zaměstnávání a téže skutkové podstaty nejenže nepomůže 

kontrolní praxi oblastních inspektorátů práce, ale dokonce lze očekávat, že v praxi bude 

identifikováno stále více jeho případů. To ovšem souvisí s nastupující dobou sdílené 

ekonomiky.“164  

Je pravdou, že definice zastřeného zprostředkování zaměstnání může v některých 

případech narážet na limity fungování ekonomiky 21. stolení. Autor této práce byl 

v rámci poskytování právních služeb dotázán agenturou práce na možné způsoby 

minimalizace rizik pro případy, kdy agentura práce v rámci výkonu podnikatelské 

činnosti zamýšlela vedle zprostředkování zaměstnání poskytovat komplexní služby pro 

své obchodní partnery na bázi tzv. outsourcingu165, tedy jako komplexní poskytnutí 

služeb prostřednictvím kmenových zaměstnanců či dalších „subdodavatelů“. Agentura 

práce si byla vědoma řady případů, kdy takovýto postup byl ze strany inspektorátu práce 

vyhodnocen právě jako zastřené zprostředkování zaměstnání. K těmto závěrům ze strany 

kontrolních orgánů zřejmě přispívala skutečnost, že dotčené právnické osoby získaly 

povolení ke zprostředkování zaměstnání a dále skutečnost, že inspektoráty práce posuzují 

otázky zastřeného zprostředkování v některých případech velmi přísně166 a kontroly 

v oblasti zastřeného zprostředkování zaměstnání jsou jednou z priorit Státního úřadu 

inspekce práce167, což Státní úřad inspekce práci i explicitně připouští, když uvádí, že: 

                                                 
osob,  jehož prostřednictvím dochází k porušování základních pravidel agenturního zaměstnávání a také k 

obcházení odvodových povinností zaměstnavatele v oblasti zdravotního a sociálního pojištění a záloh na 

daň z příjmů.“ Důvodová zpráva on-line k dispozici zde: 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=911 [On-line cit. 31. 3. 2021]. 
164 Štefko, M. Zastřené agenturní zaměstnávání – návrat Jediho? Právní rozhledy, 2017, č. 21, str. 744.  
165 K outsourcingu blíže např. Maisner, M., Černý, J. Právní aspekty outsourcingu. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012.   
166 Autor práce zastupoval v rámci poskytování právních služeb několik klientů v rámci správních řízení, 

která byla zahájena pro údajné zastřené zprostředkování zaměstnání. V některých případech inspektoráty 

práce posuzovaly naplnění znaků zastřeného zprostředkování zaměstnání velmi formalisticky, aniž by 

zkoumali materiální povahu vztahu dvou podnikatelů. Nutno podotknout, že v posuzovaných případech se 

vždy jednalo o vztah vyplývající ze smluv o dílo či ze smlouvy o poskytování služeb outsourcingu. 

Z přístupu inspektorátů práce v některých případech bylo zjevné a priori negativní nastavení vůči 

poskytování (outsourcingových) služeb či vztahům vyplývajících ze smluv o dílo, kdy některé situace 

mohly působit tak, že se zastřené zprostředkování zaměstnání v těchto případech presumuje. 
167 V roce 2019 bylo v oblasti zastřeného zprostředkování zaměstnání provedeno celkem 261 kontrol. Z 

celkového počtu 261 kontrol byla porušení zjištěna ve 201 případech (viz Roční souhrnná zpráva o 

výsledcích kontrolních akcí za rok 2019, str. 52, vydaná Státním úřadem inspekce práce). V roce 2018 bylo 

provedeno celkem 268 kontrol přímo zaměřených na oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. 

Kontroly proběhly celkem u 248 subjektů (viz Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=911
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„Výsledky kontrolní činnosti potvrzují, že zařazení kontrol zastřeného zprostředkování 

zaměstnání mezi hlavní kontrolní úkoly v oblasti zaměstnanosti i v roce 2020 je nezbytné 

a opodstatněné.“168 Vzhledem k tomu, že výše popsaná rizika nelze zcela minimalizovat 

v praxi ani kladením důrazu na důsledné rozlišování mezi znaky zprostředkováním 

zaměstnání (a znaky závislé práce) na straně jedné a povahou obchodněprávních vztahů 

při poskytování outsourcingových služeb (realizací smluv o dílo) na straně druhé a na to 

navazující konkrétní opatření smluvních partnerů při realizaci jejich vztahů169, rozhodla 

se agentura práce k následujícímu řešení. Ze strany mateřské společnosti agentury práce 

(jejího jediného společníka) byla založena sesterská společnost agentury práce, jejímž 

hlavním předmětem činnosti je poskytování outsourcingových služeb (tato sesterská 

společnost rovněž požádala o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání). Tímto by 

mělo dojít k minimalizaci možného postihu za zastřené zprostředkování zaměstnání či 

případně odebrání příslušného povolení „hlavní“ agentuře práce170. 

Pokud jde o správní delikty právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, 

tyto jsou uvedeny v § 140 Zákona o zaměstnanosti. Přestupky podle § 140 Zákona o 

zaměstnanosti v oblasti agenturního zaměstnávání jsou v podstatě totožné jako ty, které 

byly uvedeny výše ve vztahu k fyzickým osobám podle § 139 Zákona o zaměstnanosti 

výše. Odlišnost ve vztahu k právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám je 

dána v následujících oblastech, které jsou blíže vysvětleny. Podle § 140 odst. 1 písm. b) 

Zákona o zaměstnanosti171 se právnická osoba či podnikající fyzická osoba může dopustit 

                                                 
2018, str. 47, vydaná Státním úřadem inspekce práce, k dispozici online zde: 

http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-

vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf) [On-line cit. 31. 3. 2021].  
168 Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2019, str. 54, vydaná Státním úřadem 

inspekce práce. 
169 V praxi je kladen důraz např. na to, aby zaměstnanci podnikatele poskytující outsourcingové služby měli 

vlastní pracovní pomůcky, nebyli kontaktováni z řad vedoucích zaměstnanců odběratele těchto 

outsourcingových služeb, nebyli jim ukládány žádné pokyny ze strany zákazníka apod. Inspektoři se 

zpravidla v rámci kontrol ptají jednotlivých zaměstnanců na to, kdo jim přiděluje práci, kdo jejich práci 

organizuje apod. Hranice mezi zprostředkováním zaměstnání a poskytování outsourcingu může být někdy 

poměrně tenká (zvláště pokud jsou outsourcingové služby poskytovány ze strany podnikatele přímo 

v prostorách jeho zákazníka), proto je této otázce třeba věnovat patřičnou pozornost (pečlivost). 
170 Tento postup není v praxi zatím zažitý, nicméně z veřejně dostupných zdrojů lze vyčíst, že k obdobnému 

postupu se přiklonily již nejméně dvě agentury práce. 
171 § 140 odst. 1 Zákona o zaměstnanosti: 

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se přestupku dopustí tím, že 

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, 

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování zaměstnání 

tento zákon nebo dobré mravy, 

c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, 

http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-f71abba7708b884d1a57285ab7950cac/rocni-souhrnna-zprava-o-vysledcich-kontrolnich-akci-za-rok-2018.pdf
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přestupku i tím, že jiným způsobem poruší při zprostředkování zaměstnání tento Zákon o 

zaměstnanosti nebo dobré mravy172. Dále se právnická osoba nebo podnikající osoba 

může podle § 140 odst. 1 písm. d) Zákona o zaměstnanosti dopustit přestupku tím, že 

nesplní oznamovací povinnost podle Zákona o zaměstnanosti nebo nevede evidenci 

v tomto zákoně stanovenou – zde se bude typicky jednat oznamovací povinnost podle 

§ 58a odst. 8 Zákona o zaměstnanosti173 o evidenci podle § 59 Zákona o zaměstnanosti174. 

 Podle § 139 odst. 3 písm. b) Zákona o zaměstnanosti může být fyzické osobě za 

zprostředkování zaměstnání bez povolení uložena pokuta až do výše 2.000.000,- Kč. Za 

nedoložení dokladu o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2 Zákona o zaměstnanosti ve 

stanovené lhůtě může být dále uložena fyzické osobě pokuta až do výše 20.000,- Kč, a to 

na základě § 139 odst. 3 písm. g) Zákona o zaměstnanosti. Za zastřené zprostředkování 

zaměstnání potom může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 5.000.000,- Kč 

podle § 139 odst. 3 písm. e) Zákona o zaměstnanosti. Pokud jde o horní hranice pokut, 

které lze uložit za spáchání přestupků ze strany právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob, pak za zprostředkování zaměstnání bez povolení nebo jiné porušení 

dobrých mravů nebo Zákona o zaměstnanosti při zprostředkování zaměstnání může být 

uložena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč, a to podle § 140 odst. 4 písm. a) Zákona o 

                                                 
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou, 

e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 

f) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2, nebo 

g) zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g).“ 
172 K tomuto blíže viz např. Stádník, J. in Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 237. 
173 § 58a odst. 8 Zákona o zaměstnanosti: „Agentura práce je povinna neprodleně informovat generální 

ředitelství Úřadu práce o poskytnutém pojistném plnění a o zániku pojištění.“ 
174 § 59 Zákona o zaměstnanosti: 

„(1) Agentury práce jsou povinny vést evidenci 

a) počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), 

b) jimi umísťovaných fyzických osob, 

c) jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b). 

(2) Agentury práce pro statistické účely sdělují do 31. ledna běžného roku generálnímu ředitelství Úřadu 

práce zejména tyto údaje za předchozí kalendářní rok 

a) počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a), 

b) počet jimi umístěných fyzických osob, z toho počet uchazečů o zaměstnání umístěných na základě 

dohody s Úřadem práce podle § 119a, 

c) počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele, přičemž se uvede 

zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních členských 

států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců podle státní 

příslušnosti.“ 
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zaměstnanosti. Podle § 140 odst. 4 písm. d) Zákona o zaměstnanosti hrozí za nesplnění 

oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle Zákona o zaměstnanosti pokuta až 

do výše 100.000,- Kč. Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zastřeně 

zprostředkuje zaměstnání, může ji být za toto jednání uložena vysoká pokuta až do výše 

10.000.000,- Kč, nejméně však 50.000,- Kč, a to na základě § 140 odst. 4 písm. f) Zákona 

o zaměstnanosti. Jako určitou zajímavost může představovat skutečnost, že § 140 odst. 4 

písm. f) stanoví minimální výši pokuty, kterou inspektorát práce musí uložit. Minimální 

výše pokuty byla pro případy tohoto přestupku do Zákona o zaměstnanosti 

zakomponována s účinností od 1. 1. 2012175, nutno však podotknout, že tato minimální 

výše činila 250.000,- Kč, což pro některé podnikající fyzické osoby mohlo představovat 

zcela likvidační sankci. Zavedení této minimální hranice bylo odbornou právnickou 

veřejností značně kritizováno, kdy J. Pichrt a J. Morávek poukazovali rovněž na 

neústavnost spodní hranice této sankce176. Nutno dodat, že § 140 odst. 4 písm. f) Zákona 

o zaměstnanosti v podobě, kdy obsahoval spodní hranici této sankce ve výší 250.000,- 

Kč byl zrušen Ústavním soudem ČR177. Současná výše spodní hranice této sankce ve výši 

50.000,- Kč je již (snad) ústavně konformní.  

 Na závěr této podkapitoly je dále vhodné doplnit, že agentura práce (uživatel) 

může při výkonu své činnosti spáchat i dalších přestupky (trestné činy), které jsou 

uvedeny v příslušných právních předpisech. Výše byly uvedeny toliko přestupky, které 

přímo souvisí s agenturami práce (agenturním zaměstnáváním). Mezi tři nejčastější 

přestupky, které byly spáchány v oblasti agenturního zaměstnávání, patří porušení § 309 

odst. 5 Zákoníku práce (nezabezpečení, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně 

přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného 

zaměstnance uživatele), § 308 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce (dohoda agentury práce s 

uživatelem neobsahuje informace o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnance 

uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci, jako dočasně přidělený 

zaměstnanec) a § 309 odst. 2 písm. f) Zákoníku práce (agentura práce přidělila 

zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který 

                                                 
175 Na základě zákona č. č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 
176 Pichrt, J., Morávek, J. O lidové tvořivosti a sankcích za výkon nelegální práce. Právní rozhledy, 2013, 

č. 3, str. 93. 
177 Na základě nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ze dne 9. 9. 2014. 
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neobsahoval informaci o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance nebo nebyla úplná)178.  

7.2 Kontrola ze strany inspektorátu práce 

 

Z hlediska praktického fungování je pro agentury práce (a samozřejmě i uživatele) 

přínosné být obeznámen s průběhem kontroly, jakožto i s dalšími oblastmi, které na 

výsledky kontroly navazují. Tím spíše, že oblast agenturního zaměstnávání je jednou 

z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. 

Samotná kontrola je prováděna inspektorem – fyzickou osobou, která je ke 

kontrole pověřena. Práva inspektora jsou uvedeny primárně v § 7 Zákona o inspekci 

práce179. Dílčí povinnosti inspektora lze dovodit i z části sedmé Zákona o zaměstnanosti. 

                                                 
178 Blíže k tomuto viz Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí za rok 2019, str. 14, vydaná 

Státním úřadem inspekce práce. Z této zprávy vyplývá, že v případě § 309 odst. 5 Zákoníku práce bylo 

zjištěno celkem 85 porušení, v případě § 308 odst. 1 písm. f) Zákoníku práce bylo zjištěno celkem 58 

případů porušení a v případě § povinnosti stanovené v § 309 odst. 2 písm. f) Zákoníku práce bylo zjištěno 

celkem 52 případů porušení. Tato zpráva obsahuje i další Přehled nejčastěji porušovaných ustanovení 

Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti. 
179 Podle § 7 Zákona o inspekci práce je inspektor oprávněn: 

a) vykonávat kontrolu podle Zákona o inspekci práce, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního 

orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující 

rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem 

činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života 

nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu 

kontrolovanou osobou, 

b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského průkazu, 

cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance, 

c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení 

měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí, 

d) dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce 

příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

záležitosti související s vykonávanou kontrolou, 

e) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu 

nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje, 

f) vydat rozhodnutí o zákazu 

1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo 

technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně 

ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované 

osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a 

trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby 

přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. 

Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. 

Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu podle § 8 písm. b) 

Zákona o inspekci práce. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně 

bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí, 
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Doplňující oprávnění inspektora jsou uvedena v § 9 Zákona o inspekci práce. V § 8 

Zákona o inspekci práce180 jsou stanoveny povinnosti inspektora. Další práva a povinnosti 

inspektorů jsou stanovena v Kontrolním řádu. V § 7 Kontrolního řádu181 je stanoveno 

oprávnění inspektora ke vstupu na pozemky, do staveb a jiných prostor. V § 8 

Kontrolního řádu jsou dále zakotveny další oprávnění inspektora, mezi které patří např. 

oprávnění provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, 

sledování, prohlídky a zkoušky, pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, pořizovat 

obrazové nebo zvukové záznamy, vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby 

další součinnost potřebnou k výkonu kontroly. V § 9 pak Kontrolní řád stanovuje 

povinnosti inspektora, které je povinen dodržovat v souvislosti s výkonem kontroly. 

Právě znalost povinností inspektora, kterými je vázán v souvislosti s výkonem kontroly 

mohou být pro agentury práce (uživatele) zásadní. Mezi tyto povinnosti patří: 

 

a) zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na 

povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady, 

b) šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby, 

c) předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o 

to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná 

o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, 

                                                 
2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu 

se zvláštním právním předpisem, 

g) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené 

lhůty k jejich odstranění; mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik. 
180 § 8 Zákona o inspekci práce: 

„Povinnosti inspektora 

Inspektor je povinen 

a) informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí, 

b) pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol [§ 7 odst. 1 písm. f)]; dílčí protokol musí být součástí 

protokolu.“ 
181 § 7 Kontrolního řádu: 

„Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, 

na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo 

jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Do obydlí je 

kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné 

hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, 

zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Vlastníci nebo 

uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu vstup umožnit.“ 
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d) vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich 

zajištění, neprodleně je vrátit, 

e) umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na 

místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly, 

f) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě.182 

  

 Pokud byla uvedena práva a povinnosti inspektora ve vztahu k výkonu kontroly, 

je třeba zmínit také práva a povinnosti kontrolované osoby, jejíž výčet je uveden v § 10 

Kontrolního řádu. Mezi základní povinnosti kontrolované osoby patří vytvořit podmínky 

pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených 

Kontrolním řádem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené 

kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Dále  je kontrolovaná osoba povinna 

poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto 

součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Mezi práva kontrolované osoby 

patří: 

 

 a) požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, 

který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, 

b) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby, 

c) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole, 

d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.183 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
182 Viz § 9 Kontrolního řádu. 
183 Viz § 10 Kontrolního řádu. 
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Podle § 5 Kontrolního řádu184 platí, že kontrola je zahájena z moci úřední prvním 

úkonem v rámci kontroly185. O výsledku samotné kontroly musí být vyhotoven podle § 

12 Kontrolního řádu protokol, což je základní dokument, který musí být kontrolované 

osobě doručen po ukončení kontroly. Protokol o kontrole musí být vyhotoven do 30 dnů 

od de dne provedení posledního kontrolního úkonu (ve zvláště složitých případech do 60 

dnů). Náležitosti protokolu o kontrole pak stanoví § 12 odst. 1 Kontrolního řádu186. Proti 

protokolu o kontrole lze podat námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o 

kontrole (není-li v protokolu stanovena delší lhůta). Námitky se podávají písemně, musí 

z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat 

odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním187. Proces vyřízení námitek proti 

kontrolním zjištěním inspektora je upraven v § 14 Kontrolního řádu. Pokud není 

                                                 
184 § 5 Kontrolního řádu: 

„Zahájení kontroly 

(1) Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední. 

(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je 

a) předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává 

nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje 

nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo 

podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě kontroly, 

b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke 

kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo 

c) první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované 

osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních 

úkonů k výkonu kontroly třeba. 

(3) Je-li kontrola zahájena podle odstavce 2 písm. a) nebo c) bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje 

kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně.“ 
185 Kontrola může být zahájena na základě písemného podnětu, v souladu s kontrolním plánem 

vyhotoveného podle § 27 Kontrolního řádu či na základě jiného zjištění (provedení úkonů, jejichž účelem 

je posouzení, zda zahájit kontrolu). 
186 § 12 odst. 1 Kontrolního řádu: 

„(1) Protokol o kontrole obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje 

alespoň 

a) označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, 

b) označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, 

c) označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, 

d) označení kontrolované osoby, 

e) označení předmětu kontroly, 

f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, 

g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní 

úkon proveden, 

h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, 

které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, 

i) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením 

lhůty pro jejich podání a komu se podávají, 

j) datum vyhotovení, 

k) podpis kontrolujícího.“ 
187 Viz § 13 Kontrolního řádu. 
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námitkám vyhověno do 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba 

kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení188.  Námitky, z nichž není zřejmé, 

proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, 

budou zamítnuty jako nedůvodné. Zamítnuty budou také námitky podané opožděně nebo 

neoprávněnou osobou. V určitých případech může dojít k vyřízení námitek ve správním 

řízení. Tento způsob je upraven v § 14 odst. 3 Kontrolního řádu189. Dále je nutné zmínit, 

že proti rozhodnutí o vyřízení námitek není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí o 

vyřízení námitek není dále přezkoumatelné v rámci správního soudnictví190. Pokud byla 

kontrola provedena na základě písemného podnětu, je inspektorát práce dále povinen 

podle § 5 odst. 2 Zákona o inspekci práce vyrozumět osobu, která dala ke kontrole podnět, 

o výsledku kontroly191. 

Výše bylo zmíněno oprávnění inspektora ukládat kontrolované osobě opatření k 

odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich 

odstranění. Kontrolovaná osoba by proto měla být obeznámena s povahou těchto 

opatření. V této souvislosti je důležité upozornit, že tato opatření nejsou žádným 

způsobem vynutitelná na kontrolované osobě192. Nicméně kontrolovaným osobám lze 

doporučit zvážení, zda nedostatky neodstranit v souladu s uloženým opatřením, což by 

ve správním řízení (bude-li zahájeno) mělo mít pozitivní efekt ve vztahu k ukládání pokut 

ze strany správního orgánu. J. Stádník je názoru, že povaha aktu opatření se v okamžiku, 

kdy je jím ukládána povinnost mění (z materiálního hlediska) a v takovém případě by toto 

opatření mělo být přezkoumatelné ve správním soudnictví a mělo by proti němu být 

možné podat odvolání bez ohledu na to, zda toto opatření obsahuje poučení o opravném 

prostředku193. 

Dále je ve vztahu k průběhu kontroly nutné upozornit na možné sankce, které 

mohou být uloženy kontrolované osobě. Pokud kontrolovaná osoba nevytvoří podmínky 

                                                 
188 Námitkám může být vyhověno, částečně vyhověno, nebo mohou být zamítnuty.  
189 K tomuto dochází, jestliže je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o 

uložení sankce nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu o kontrole.  

O předání námitek správnímu orgánu kontrolní orgán kontrolovanou osobu musí vyrozumět. Vyřízení 

námitek je pak uvedeno v odůvodnění rozhodnutí vydaného v rámci tohoto správního řízení. 
190 Viz usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 12. 2. 2004, č. j. 5 AA/2001-6: „Rozhodnutí 

o námitkách podle § 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole není úkonem správního orgánu 

zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti, a jde tak o úkon 

vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s.“  
191 Obdobná povinnost je uvedena rovněž v § 137 Zákona o zaměstnanosti. 
192 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 256. 
193 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 257. 
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pro výkon kontroly, neumožní inspektorovi výkon jeho oprávnění stanovených tímto 

Kontrolním řádem a neposkytne k tomu potřebnou součinnost či nepodá ve lhůtě určené 

inspektorem písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných 

kontrolou (pokud o to inspektor požádá), může být kontrolované osobě podle § 15 odst. 

2 Kontrolního řádu uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč. Pokud kontrolovaná osoba 

neposkytne inspektorovi součinnost potřebnou k výkonu kontroly, může být 

kontrolované osobě uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč, a to podle § 15 odst. 2 

Kontrolního řádu. Podle § 9a odst. 2 Zákona o inspekci práce může být fyzické osobě, 

která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované 

osoby, uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč, pokud se tato fyzická osoba na výzvu 

nedostaví na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a neposkytne údaje, dokumenty nebo 

věci související s výkonem kontroly194. 

Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem 

činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem195. 

Kontrola je ukončena na základě § 18 Kontrolního řádu jedním z následujících 

způsobů: 

 

a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, 

b) dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, nebo 

c) dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu (podle § 14 odst. 

3 Kontrolního řádu). 

 

Náklady kontroly nese každá „strana“ samostatně, tedy náklady vzniklé kontrolnímu 

orgánu v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolní orgán a náklady vzniklé 

kontrolované osobě v souvislosti s výkonem kontroly nese kontrolovaná osoba196. 

 

 

                                                 
194 Obdobná povinnost je uvedena rovněž v § 135 Zákona o zaměstnanosti. 
195 Viz § 6 odst. 5 Zákona o inspekci práce. 
196 Viz § 23 Kontrolního řádu. 
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7.3 Správní řízení o přestupcích 

 

Správní řízení o přestupku ve většině případů bezprostředně navazuje na ukončení 

kontroly podle § 18 Kontrolního řádu, samozřejmě za předpokladu, že inspektorát práce 

na základě kontroly dospěje k závěru, že byla porušena některá z povinností stanovena 

příslušnými právními předpisy. Řízení je zahájeno oblastním inspektorátem práce, který 

podle § 5 odst. 1 písm. k) Zákona o inspekci práce rozhoduje ve správním řízení v prvním 

stupni o přestupcích. Místní příslušnost je pak dána v § 11 odst. 1 Správního řádu197. 

Řízení je zahájeno z moci úřední podle § 46 odst. 1 Správního řádu, a to zpravidla 

doručením oznámení o zahájení správního řízení. Alternativně je v některých případech 

ze strany inspektorátu práce správní řízení zahájeno doručením příkazu podle § 150 

Správního řádu198. V oznámení o zahájení správního řízení by měl být vymezen jeho 

předmět a uvedeno, v čem správní orgán spatřuje protiprávní jednání, tedy co bylo 

důvodem k zahájení správního řízení199. Zahájení správního řízení o spáchání přestupku 

ze strany agentury práce (uživatele) se děje na základě příkazu tehdy, kdy má inspektorát 

práce skutkové zjištění vyplývající z prokázané kontroly za dostatečné. Pro tyto účely 

zahájení správní řízení je důležité, že závěry kontroly nasvědčují tomu, že mohl být 

spáchán přestupek. J. Stádník k tomuto uvádí, že „indicie pro správní řízení jsou takové 

intenzity, že odůvodňují tento postup, neboť je zde důvodné podezření, že byly ze strany 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby porušeny její povinnosti, resp. došlo ke 

spáchání správního deliktu.“200 Z hlediska důvodů pro zahájení správního řízení tedy 

nemusí být jednoznačně prokázáno, že přestupek byl spáchán. Toto nicméně bude muset 

být spolehlivě prokázáno v rámci správního řízení. Nejvyšší správní soud ČR k tomuto 

uvedl: „Představa, že k prokázání relevantních skutečností o nelegální práci žalobce 

svědčí výsledky kontrolních zjištění z jediného dne, případně nějaká zjištění z řízení o 

uložení pokuty jinému subjektu, není bez dalšího udržitelná.“201 Na tomto místě je dále 

vhodné zmínit, že i ve vztahu s účastníkem řízení, se kterým bylo toto řízení zahájeno pro 

                                                 
197 Která je dána místem činnosti, resp. místem podnikání.  
198 Opravným prostředkem proti příkazu je odpor, který musí být  podán ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení 

příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a správní řízení pokračuje. 
199 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 259. 
200 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 258. 
201 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 5. 12. 2012, č. j. 3 Ads 65/2021-30. 
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„podezření“ ze spáchání přestupku se musí uplatnit princip presumpce nevinny podle čl. 

40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod202, jakož i čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv203. 

Po zahájení správního řízení dochází ke zjišťování skutkových okolností a 

dokazování. V tomto ohledu inspektorát práce povinen respektovat základní zásadu 

stanovenou v § 3 Správního řádu, podle které postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn 

stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Tato základní zásada je pak dále 

rozvedena v § 50 Správního řádu204. Podklady pro vydání rozhodnutí inspektorátu práce 

mohou tvořit podle § 50 odst. 1 Správního řádu zejména návrhy účastníků správního 

řízení, důkazy, skutečnosti známé inspektorátu práce z úřední činnosti, podklady od 

jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. 

Jako důkaz mohou sloužit všechny důkazní prostředky, které jsou vhodné ke zjištění 

stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde 

zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek205. 

Jakmile je skončeno dokazování a skutkový stav je z pohledu inspektorátu práce 

zjištěn, musí být agentuře práce (uživateli) podle § 36 odst. 3 Správního řádu dána 

možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a k těmto podkladům se 

vyjádřit206. I po seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí má účastník řízení právo 

                                                 
202 Čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je 

považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“ 
203 Čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv: „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se 

považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.“ 
204 § 50 Správního řádu: 

„(1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé 

správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, 

jakož i skutečnosti obecně známé. 

(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to nemůže ohrozit účel řízení, může 

na požádání účastníka správní orgán připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento 

účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při opatřování podkladů pro vydání 

rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost. 

(3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v 

němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny 

rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena. 

(4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán 

podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, 

včetně toho, co uvedli účastníci.“ 
205 Viz § 51 odst. 1 Správního řádu. 
206 § 36 odst. 3 Správního řádu: 

„Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a 

účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. V případě, že podkladem rozhodnutí 
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navrhovat důkazy a činit jiné návrhy207. K seznámení se s podklady pro vydání 

rozhodnutí v rámci správního řízení uvedl Nejvyšší správní soud ČR: „Smyslem § 33 

odst. 2 správního řádu je umožnit účastníku řízení, aby ve fázi „před vydáním 

rozhodnutí“ mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí 

skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci.“208 Pokud inspektorát práce 

nepřihlédne k výhradám účastníka správního řízení, které má k podkladům pro vydání 

rozhodnutí či odmítne jiné procesní návrhy účastníka řízení, musí se s tímto dostatečně 

vypořádat v odůvodnění správního rozhodnutí. 

Na základě zjištění skutkového stavu a provedeného dokazování vydá inspektorát 

práce správní rozhodnutí. Jedná se o meritorní rozhodnutí, kterým správní orgán v určité 

věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v 

určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (nebo v 

zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách)209. V § 68 a § 69 

Správního řádu jsou uvedeny obsahové náležitosti, které musí rozhodnutí v rámci 

správního řízení o přestupku obsahovat. Toto rozhodnutí musí obsahovat výrokovou část, 

odůvodnění a poučení účastníků. Ve výrokové části musí být uvedeno řešení otázky, která 

je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení 

účastníků řízení (podle § 27 odst. 1 Správního řádu). V odůvodnění rozhodnutí musí být 

dále uvedeny důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, 

kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 

a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s 

jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Dále bude toto rozhodnutí obsahovat poučení 

                                                 
jsou písemnosti a záznamy, které jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis, může se 

účastník, o jehož právním nároku se v řízení rozhoduje, s těmito podklady seznámit pouze v podobě, která 

nezmaří účel jejich utajení; není-li to možné, sdělí se takovému účastníkovi alespoň v obecné rovině, jaké 

skutečnosti z těchto podkladů vyplývají. Správní orgán si předtím, než účastníkovi umožní seznámit se s 

podklady podle předchozí věty, vyžádá vyjádření orgánu, který tyto podklady poskytl. Nerozhoduje-li se v 

řízení o právním nároku účastníka, není takový účastník oprávněn seznámit se s podklady rozhodnutí, které 

jsou za podmínek v § 17 odst. 3 uchovávány odděleně mimo spis.“ 
207 Toto právo má účastník řízení podle § 36 odst. 1 Správního řádu po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí 
208 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 14. 11. 2003, č.j. 7 A 112/2002-36. 
209 Viz § 67 odst. 1 Správního řádu. 
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o opravném prostředku. Rozhodnutí by rovněž mělo obsahovat i výrok o nákladech 

řízení210.  

Podstatnou části odůvodnění bude odůvodnění výše uložené pokuty. Výše 

uložené pokuty musí být přiměřená. Správní orgán musí v odůvodnění uvést, jaké úvahy 

ho vedly k uložení konkrétní výše pokuty. V této souvislosti lze zmínit rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, který se k této problematice vyjádřil následovně: „Nejvyšší 

správní soud přitom podotýká, že hlavním kritériem při určování přiměřené výše pokuty 

není primárně skutková podstata deliktu, nýbrž intenzita skutkových okolností, s jakou 

došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Přitom právě 

zmiňovaná intenzita jednání byla značná. Městský soud rovněž správně shledal, že právě 

polehčující považovaly správní orgány za okolnost, která stěžovatelku odlišují od jednání 

organizovaných skupin. Nejvyšší správní soud přitom dospěl k závěru, že tyto polehčující 

okolnosti byly vzaty v potaz při ukládání výše trestu, protože stěžovatelce nebyla navzdory 

rekordně velkému rozsahu protiprávního jednání a z něj plynoucího majetkového 

prospěchu uložena pokuta v nejvyšší možné míře. Skutečnost, že ani za výše uvedených 

přitěžujících okolností nebyla stěžovatelce uložena pokuta na samé horní hranici 

stanovené sazby, svědčí jednoznačně o tom, že posoudila i polehčující okolnosti a nebyla 

uložena ve zjevně nepřiměřené výši.“ 211 Pokud jde o výměru výše pokuty, měl by se 

inspektorát práce řídit dále Přestupkovým zákonem212. V § 37 Přestupkového zákona jsou 

uvedena kritéria, které musí vzít inspektorát práce v potaz při výměře pokuty. Inspektorát 

práce přihlédne zejména: 

 

a) k povaze a závažnosti přestupku, 

b) k tomu, že o některém z více přestupků, které byly spáchány jedním skutkem nebo více 

skutky, nebylo rozhodnuto ve společném řízení, 

c) k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, 

                                                 
210 S přihlédnutím k povaze tohoto řízení podle § 79 odst. 5 Správního řádu: „Povinnost nahradit náklady 

řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní 

povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky 

nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li přibrán znalec. V případech hodných zvláštního 

zřetele lze výši paušální částky na požádání snížit.“ 
211 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 1. 2021, č.j. 3 Ads 96/2011 – 118. 
212 Hlavou VII (Správní tresty a jejich ukládání), Dílem 1 (Druhy správních trestů a obecné zásady pro 

jejich ukládání). 
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d) u pokusu přestupku k tomu, do jaké míry se jednání pachatele přiblížilo k dokonání 

přestupku, jakož i k okolnostem a důvodům, pro které k jeho dokonání nedošlo, 

e) u spolupachatelů k tomu, jakou měrou jednání každého z nich přispělo ke spáchání 

přestupku, 

f) u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a k tomu, zda a jakým způsobem byla pro 

totéž protiprávní jednání potrestána v jiném řízení před správním orgánem než v řízení o 

přestupku, 

g) u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti, 

h) u právního nástupce k tomu, v jakém rozsahu na něj přešly výnosy, užitky a jiné 

výhody ze spáchaného přestupku, a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý 

z nich pokračuje v činnosti, při které byl přestupek spáchán, 

i) u pokračujícího, trvajícího a hromadného přestupku k tomu, zda k části jednání, jímž 

byl přestupek spáchán, došlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest 

mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání. 

 

 Opravným prostředkem proti rozhodnutí o přestupku je odvolání. Odvoláním lze 

napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání podle § 82 odst. 2 

Správního řádu musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 Správního řádu a musí 

obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a 

v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 

jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu účastník řízení 

rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Důležité je rovněž 

upozornit na zásadu koncentrace odvolacího řízení stanovenou v § 82 odst. 4 Správního 

řádu, podle které k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, 

uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o 

takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Pokud účastník 

namítá, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být 

tento úkon učiněn spolu s odvoláním. Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí inspektorátu práce má podle § 85 odst. 

1 Správního řádu odkladný účinek, v důsledku kterého nenastává právní moc, 

vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Odvolání se v souladu s § 86 odst. 1 
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Správního řádu podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání 

proti rozhodnutí oblastního inspektorátu práce rozhoduje ve druhém stupni Státní úřad 

inspekce práce, jehož sídlo je v Opavě. 

Pravomocné rozhodnutí o přestupku lze dále přezkoumat podle § 94 a násl. 

Správního řádu. Jako mimořádný opravný prostředek, který lze dále aplikovat institut 

obnovy řízení podle § 100 a násl. Správního řádu. Rozhodnutí inspektorátu práce je 

přezkoumatelné ve správním soudnictví na základě žaloby proti rozhodnutí správního 

orgánu podle § 65 a násl. Soudního řádu správního. 

 Důležitou otázku představuje zánik odpovědnosti za přestupek. Tato otázka je 

upravena v § 29 a násl. Přestupkového zákona213, přičemž nejvíce relevantní bude zánik 

odpovědnosti za přestupek v důsledku uplynutí promlčecí doby. Délka promlčecí doby je 

stanovena v § 30 Přestupkového zákona následovně: a) 1 rok, nebo b) 3 roky, jde-li o 

přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 

100.000,- Kč. Podle § 31 odst. 1 Přestupkového zákona počíná běžet promlčecí doba 

dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, 

kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. V § 31 odst. 2 

Přestupkového zákona je uprav běh promlčecí doby u hromadného, trvajícího a 

pokračujícího přestupku. Podle § 31 odst. 3 Přestupkového zákona platí, že dopustil-li se 

pachatel více přestupků, běží pro každý z nich promlčecí doba zvlášť. Stavení a přerušení 

promlčecí doby je pak upraveno v § 32 Přestupkového zákona214. Uplynutím promlčecí 

                                                 
213 § 29 Přestupkového zákona: 

„Důvody zániku odpovědnosti za přestupek 

Odpovědnost za přestupek zaniká 

a) uplynutím promlčecí doby, 

b) smrtí fyzické osoby, 

c) zánikem právnické osoby, nemá-li právního nástupce, nebo 

d) vyhlášením amnestie.“ 
214 § 32 Přestupkového zákona: 

„Stavení a přerušení promlčecí doby 

(1) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, 

a) po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení, 

b) po kterou bylo řízení o přestupku přerušeno proto, že bylo možné očekávat uložení trestu obviněnému z 

přestupku za jiný skutek v trestním řízení, přičemž správní trest, který lze uložit v řízení o přestupku, je 

bezvýznamný vedle trestu, který by bylo možné uložit v trestním řízení, 

c) po kterou se o věci vedlo soudní řízení správní, 

d) po kterou trvalo podmíněné upuštění od uložení správního trestu. 

(2) Promlčecí doba se přerušuje 

a) oznámením o zahájení řízení o přestupku, 

b) vydáním rozhodnutí, jímž je obviněný uznán vinným, 

c) vydáním rozhodnutí o schválení dohody o narovnání; 



 

84 

 

doby dochází k zániku práva státu (inspektorátu práce) na potrestání pachatele. J. Stádník 

k tomuto uvádí, že časové omezení možnosti uplatnit státní moc vůči pachateli přestupku 

má důvody i v tom, že uplynutím času je těžší spáchání přestupku prokázat (nebude 

možná opatřit důkazy, jejich síla slábne) a postupem času zaniká potřeba reakce na 

spáchaný přestupek. Podle J. Stádníka představuje stanovení promlčecí doby 

nepřekročitelný časový limit směřující vůči státu, na straně druhé pak přináší právní 

jistotu pachatele, že uplynutím promlčecí doby nárok státu na uplatnění státní moci 

zaniká215. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová. 

(3) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 3 roky od jeho spáchání; 

jde-li o přestupek, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, 

odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 5 let od jeho spáchání.“ 
215 Pichrt, J. a kol., op. cit. sub 1, str. 266. 
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8. Závěr 

 

Cílem této rigorózní práce bylo seznámit její čtenáře s problematikou agenturního 

zaměstnávání, které je dnes běžně využívaným nástrojem v rámci podnikatelského 

prostředí. Důraz byl přitom kladen na praktickou stránku agenturního zaměstnávání. 

Autor práce využil bohaté zkušenosti, které nabyl v rámci poskytování právních služeb 

jedné z největších agentur práce. Zmíněny jsou i názory bývalého prezidenta Asociace 

poskytovatelů personálních služeb. Zároveň tato práce popisuje některá úskalí, kterým 

musí agentury práce čelit v době probíhající pandemie způsobené onemocněním COVID-

19. 

Autor práce věří, že cíl této rigorózní práce byl naplněn. Čtenáři mají podle názoru 

autora práce k dispozici ucelený výklad agenturního zaměstnávání s odkazem na 

příslušnou právní úpravu, z hlediska praktického pak tato práce obsahuje celý proces 

agenturního zaměstnávání od získání příslušné formy povolení ke zprostředkování 

zaměstnání až po samotnou realizaci agenturního zaměstnání, včetně některých návrhů 

na praktická řešení v případě aplikačních nejasností, které v rámci realizace agenturního 

zaměstnávání mohou nastat. Pozornost je věnována také kontrolní činnosti v oblasti 

agenturního zaměstnávání, které je jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce 

práce. 
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AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

 

Abstrakt 

 

Tématem této rigorózní práce je agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je 

nástroj, které je dnes běžnou součástí trhu se službami zaměstnanosti, a který umožňuje 

dočasně přidělit zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele. 

V práci je vymezen pojem agenturního zaměstnávání a popsány jeho role a funkce, které 

jsou pro agenturní zaměstnávání typické.  Jako jednu z největších uživatelských výhod 

agenturního zaměstnávání je označována možnost rychlého a efektivního opatření 

pracovní síly pro širokou škálu různých profesí. Práce obsahuje vymezení pojmu 

agenturního zaměstnávání jak na mezinárodní, tak i unijní úrovní. V práci jsou dále 

uvedeny mezinárodní právní prameny agenturního zaměstnávání přijaté na půdě OSN, 

unijní právní prameny agenturního zaměstnávání a právní prameny agenturního 

zaměstnávání v rámci českého právního řádu. Práce dále obsahuje výklad veřejnoprávní 

úpravy, která stanovuje některé podmínky pro výkon činnosti agentur práce, jakož i další 

povinnosti agentur práce. Pozornost je věnována procesu získání povolení ke 

zprostředkování zaměstnání, včetně podmínek, které musí agentura práce splnit pro účely 

získání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Práce se rovněž zabývá i podmínkami 

pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání ze strany generálního ředitelství 

Úřadu práce. Práce dále vymezuje účastníky agenturního zaměstnávání, tj. agenturu 

práce, agenturního zaměstnance a uživatele. Závěrem práce je blíže rozebrána 

soukromoprávní úprava, která upravuje průběh samotné realizace agenturního 

zaměstnávání. Jsou zde popsány jednotlivé vztahy, které při realizace agenturního 

zaměstnávání vznikají. Poslední kapitola se pak věnuje kontrolní činnosti v oblasti 

agenturního zaměstnávání, jelikož oblast agenturního zaměstnávání tvoří jednu 

z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. 
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Abstract 

The topic of this rigorous thesis is agency employment. Agency employment constitutes 

now a common part of the market with employment services and enables employment 

agencies to temporarily assign their employees to perform work at users. The thesis 

defines the concept of agency employment and describes its roles and functions which 

are typical for agency employment. One of the biggest user benefits of agency 

employment is the possibility of quick and effective workforce procurement for a wide 

range of different professions. The thesis contains a definition of agency employment at 

both the international and EU level. The thesis also presents international legal sources 

of agency employment adopted at the UN, EU legal sources of agency employment and 

legal sources of agency employment under the Czech legal order. The thesis also contains 

a description of Czech public law, which sets out some conditions for the activity of 

employment agencies, as well as other obligations imposed on employment agencies. The 

thesis further focuses on the process of obtaining a permit for employment mediation, 

including the conditions which the employment agency must fulfil in order to obtain a 

permit for employment mediation. The thesis also deals with the conditions for the 

withdrawal of a permit for employment mediation by the General Directorate of the Labor 

Office. The work further defines the participants in the agency employment, i.e. the 

employment agency, the agency employee and the user. The penultimate chapter 

discusses in more detail Czech private law regulation, which regulates the course of the 

actual realisation process of agency employment. The penultimate chapter describes the 

individual relationships which arise in the realization process of agency employment. The 

last chapter then deals with control activities in the field of agency employment, as the 

area of agency employment is one of the control priorities of the State Labor Inspection 

Office. 
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