
Závěr 

Agenturní zaměstnávání je důležitým flexibilním nástrojem pracovního práva, jehož 

úloha na českém trhu práce je nepřehlédnutelná. Využití tohoto nástroje přináší řadu výhod 

zaměstnancům, uživatelům a samozřejmě i agenturám práce. 

Uživatel může díky současné právní úpravě pružně reagovat na nárůst nebo naopak 

pokles potřeby pracovníků. Pro zaměstnance může agenturní zaměstnávání sloužit jako 

dočasné řešení jeho pracovního uplatnění v době hledání stabilního pracovního vztahu. Pro 

agentury práce představuje agenturní zaměstnávání předmět jejich podnikatelské činnosti, 

kterou (až na výjimky) vykonávají jako činnost ziskovou. 

Agenturní zaměstnávání je z hlediska ochrany práv zaměstnanců bezpochyby 

rizikovější než standardní pracovní poměr. Je proto nezbytné, aby bylo využíváno výlučně 

z důvodů, které bývají deklarovány jako jeho přednosti. Naopak je nežádoucí, aby bylo díky 

nejasné právní úpravě či nepřesným formulacím využíváno uživateli jako nástroj, který jim 

umožní vyhýbat se povinnostem, které má v klasickém pracovním poměru zaměstnavatel vůči 

zaměstnancům.1   

Zakotvení institutu agenturního zaměstnávání do českého právního řádu v roce 2004 

bylo významným krokem hned ze dvou důvodů. V prvé řádě bylo dosaženo plného souladu 

českého právního řádu se závazky, které pro Českou republiku vyplývaly z mezinárodních 

smluv. Za druhé byl tímto krokem odstraněn nežádoucí stav, v rámci kterého v praxi působily 

subjekty obdobné agenturám práce, které za využití různých smluvních typů či zákonných 

ustanovení fakticky zprostředkovávaly zaměstnání formou agenturního zaměstnávání a 

vlastně se tak pohybovaly na hraně zákona.   

Agenturní zaměstnávání je v současné době upraveno na úrovni mezinárodní, 

komunitární a vnitrostátní.  

Mezinárodní úprava agenturního zaměstnávání je obsažena v Úmluvě MOP č. 181 o 

soukromých agenturách práce, která byla přijata s cílem povolit činnost agentur práce a 

zároveň zajistit ochranu zaměstnanců agentur. Česká právní úprava této Úmluvě plně 

odpovídá. 

Na komunitární úrovni souvisí problematika agenturního zaměstnávání s otázkou 

volného pohybu služeb. Cílem komunitární úpravy, která je provedena třemi významnými 
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směrnicemi, je zajistit ochranu agenturních pracovníků a zároveň podpořit volný pohyb 

služeb.  

Vnitrostátní úprava agenturního zaměstnávání je obsažena v zákoníku práce, který 

postihuje soukromoprávní aspekty agenturního zaměstnávání, a dále v zákoně o 

zaměstnanosti, který provádí veřejnoprávní úpravu tohoto institutu. 

Práce postupně analyzuje právní úpravu na všech těchto úrovních, přičemž největší 

pozornost je pochopitelně věnována úpravě vnitrostátní.  

Stávající právní úprava agenturního zaměstnávání není samozřejmě dokonalá. Jak 

odborníci, tak agentury práce volají po změnách, které mají odstranit některé nejasnosti a 

nedostatky. 

Tato diplomová práce se na mnoha místech snaží upozornit na nejvýznamnější deficity 

a případně nastiňuje možný směr budoucí právní úpravy (úvahy de lege ferenda). Zmíněné 

nedostatky lze spatřovat především v nevyjasněné otázce dělby práv a povinností mezi 

agentury a uživatele (například při realizaci zaměstnancova práva na informace a projednání 

nebo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále v oblasti odpovědnosti za škody či 

ve vymezení rovných pracovních podmínek. 

Například v rámci odpovědnosti za škodu by bylo žádoucí přesněji upravit 

odpovědnost agenturního zaměstnance za škodu, kterou způsobil porušením povinností 

uživateli. Dále by bylo vhodné, aby zákonodárce přesně vymezil, co se rozumí pracovními 

podmínkami dočasně přiděleného zaměstnance, na které se vztahuje zásada rovnosti. Jako 

inspirace zde může posloužit Směrnice 2008/104, která tyto pracovní podmínky výslovně 

vymezuje.  

Výrazným systémovým nedostatkem současné právní úpravy je i nejasné vymezení 

charakteru právního vztahu mezi uživatelem a agenturou. Přitom právě povaha tohoto 

právního vztahu je určující pro posuzování náležitostí právních úkonů, odpovědnostních a 

dalších vztahů mezi těmito subjekty.  

Některé z naznačených nedostatků stávající právní úpravy budou snad v brzké době 

zákonodárcem odstraněny v rámci připravované koncepční novely zákoníku práce. Je ovšem 

velmi pravděpodobné, že se v budoucnu objeví při aplikaci zákonných ustanovení další 

nejasnosti, které tak budou námětem pro případné úvahy a zpracování v odborných článcích 

či publikacích. 

 


