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Úvod           

           

 Tato diplomová práce zpracovává téma agenturního zaměstnávání jako jednu 

z forem zprostředkování zaměstnání, která využívá volnou pracovní sílu pro krátkodobé 

potřeby.            

 Agenturní zaměstnávání je poměrně mladý právní institut, jenž byl do českého 

právního řádu zaveden v roce 2004 dvojicí zákonů – zákonem č. 435/2004 Sb.,              

o zaměstnanosti a doprovodnou novelou tehdejšího zákoníku práce, která byla 

provedena zákonem č. 436/2004 Sb.         

 Cílem této diplomové práce je provést rozbor současné právní úpravy 

agenturního zaměstnávání, která je obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce    

a v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a poukázat na případné nedostatky této 

úpravy. Diplomová práce si však v žádném případě neklade za úkol dotknout se všech 

otázek, které souvisí s institutem agenturního zaměstnávání, její snahou je postihnout 

především základní aspekty tohoto institutu.       

 V úvodní kapitole nabídne diplomová práce obecnou charakteristiku agenturního 

zaměstnávání, s cílem objasnit základní pojmy a vystihnout podstatu tohoto institutu.  

 Následující kapitola se bude zabývat prameny agenturního zaměstnávání. 

Nejprve bude pojednáno o úmluvách Mezinárodní organizace práce, zejména o Úmluvě 

č. 181 o soukromých agenturách práce, následně se práce zaměří na komunitární úpravu 

agenturního zaměstnávání, s důrazem na tři směrnice Evropských společenství.    

 V dalších kapitolách bude nejprve stručně popsán vývoj agenturního 

zaměstnávání v českém právním řádu, následně se práce zaměří na subjekty agenturního 

zaměstnávání a rozebere právní vztahy vznikající mezi těmito subjekty. Ve zbývajících 

kapitolách se práce bude zabývat problematikou pracovních podmínek  a dále otázkou 

kontroly  agenturního zaměstnávání.        

 Důvod, proč práce zpracovává toto poměrně nové téma, je prostý. Agenturní 

zaměstnávání je dynamicky rozvíjející se oblastí, jejíž význam bude v nadcházející 

době bezesporu růst. Navíc se jedná o problematiku, která je ze strany odborné 

veřejnosti, až na několik výjimek, poměrně opomíjena. V současné době existuje na toto 

téma jen jedna odborná monografie1 a dále poměrně rozsáhlá analýza2, kterou si 

                                                 
1 JOUZA, L., ŽENÍŠKOVÁ, M., SALAČOVÁ, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, 2005, 204 s. 
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nechalo vypracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato odborná pojednání pak 

doplňuje několik článků v odborných časopisech, které se však většinou zaměřují jen na 

dílčí otázky agenturního zaměstnávání. Z tohoto důvodu představuje téma agenturního 

zaměstnávání výzvu. Výzvu, se kterou si tato diplomová práce bude snažit poradit.  

 Pro úplnost ještě dodávám, že diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 

1. 6. 2010.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                                                               
2 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008 
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1. Obecná charakteristika agenturního zaměstnávání 

 

  Agenturní zaměstnávání představuje jednu z forem zprostředkování zaměstnání. 

Pro pochopení pojmu agenturní zaměstnávání je nejprve nutné definovat pojem 

zprostředkování zaměstnání.         

 Tím se podle § 14 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“ nebo „ZoZ“) rozumí: 

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, který 

práci přiděluje a dohlíží na její provedení (tzv. agenturní zaměstnávání); 

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

           

 Zákon tedy rozeznává tři způsoby zprostředkování zaměstnání. Toto 

zprostředkování zaměstnání provádějí za podmínek stanovených zákonem úřady práce   

a agentury práce, přičemž úřady práce mohou provádět pouze zprostředkovatelskou 

činnost podle písmene a) a c), zatímco agentura práce může provozovat všechny 

uvedené formy zprostředkovatelské činnosti. Z toho vyplývá, že zprostředkování 

zaměstnání formou agenturního zaměstnávání je v souladu s platnými právními 

předpisy vyhrazeno pouze agenturám práce.  

Pokud jde o definici samotného agenturního zaměstnávání, můžeme jej 

charakterizovat jako pronájem pracovní síly spočívající v tom, že agentura práce 

dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému subjektu (uživateli), 

který po dobu tohoto dočasného přidělení zaměstnanci agentury ukládá pracovní úkoly, 

řídí a kontroluje jeho práci.         

 Z této definice je na první pohled zřejmé základní specifikum agenturního 

zaměstnávání. Na rozdíl od klasického pracovněprávního vztahu vznikajícího mezi 

dvěma subjekty (zaměstnavatelem a zaměstnancem) se zde totiž objevují hned tři 

subjekty – agentura práce, uživatel a zaměstnanec. Agentura práce v tomto vztahu 

vystupuje jako zaměstnavatel de iure, který má se svým zaměstnancem uzavřenou 

pracovní smlouvu (nebo dohodu o pracovní činnosti) a v rámci své podnikatelské 

činnosti jej dočasně pronajímá (poskytuje) uživateli. Tento uživatel přiděluje 
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zaměstnanci agentury práci a dohlíží na její provedení - je tedy vlastně zaměstnavatelem 

de facto.           

 Agenturní zaměstnávání bývá často charakterizováno jako tzv. prekérní 

(nezaručené, nejisté) zaměstnání. Prekérnost spočívá v relativně značné flexibilitě 

tohoto zaměstnání, neboť míra právních jistot zaměstnance, pokud jde o trvání 

zaměstnání, je výrazně oslabena oproti zaměstnancům pracujícím ve standardním 

pracovním poměru (kmenovým zaměstnancům). Této povahy agenturního 

zaměstnávání si jsou všechny tři subjekty vědomy, nelze ji proto označit za závadnou. 

Jde jen o to, aby míra nejistoty zaměstnance byla přiměřená a přijatelná jak pro něho, 

tak i obecně.3           

 Práce vykonávaná v rámci agenturního zaměstnávání je podle § 2 odst. 5 

zákoníku práce považována za závislou práci, tedy práci vykonávanou: 

 

• ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,  

• výlučně osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele, 

• podle pokynů zaměstnavatele,  

• jménem zaměstnavatele,  

• za mzdu, plat nebo odměnu za práci,  

• v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době,  

• na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě,  

• na náklady zaměstnavatele a  

• na jeho odpovědnost.   

        

V případě agenturního zaměstnávání však budou jen stěží naplněny všechny 

znaky závislé práce4. Zákonodárce si byl vědom faktu, že agenturní zaměstnávání se 

v mnohém vymyká „klasickému“ pojetí pracovního poměru, respektive základního 

pracovněprávního vztahu, a na tuto skutečnost reagoval právě tím, že agenturní 

zaměstnávání výslovně vymezil jako závislou práci.5      

                                                 
3 ŠUBRT, B. Agenturní zaměstnávání – stav a problémy v širších souvislostech. 1 část. Práce a mzda, 
2008, č. 4, s. 46 
4 Zejména znak práce vykonávané podle pokynů zaměstnavatele (kterým je agentura práce) nebude 
naplněn. Agenturní zaměstnanec vždy vykonává práci podle pokynů uživatele. 
5 PICHRT, J. in: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 475 
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 Můžeme shrnout, že agentura práce využívá své zaměstnance tak, že jimi 

zajišťuje většinou krátkodobější potřebu konkrétní pracovní síly u jiných subjektů. 

V této činnosti (zajišťování zaměstnanců pro jiný subjekt) také spočívá „předmět 

podnikání“ agentury práce.6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 GREGOROVÁ, Z. Agenturní zaměstnávání – nová právní úprava v českém pracovním právu. Právo      
a zaměstnání, 2005, č. 2., s. 3 
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2. Prameny právní úpravy agenturního zaměstnávání   

2.1 Mezinárodní prameny        

           

 Na úvod této kapitoly pokládám za nezbytné zmínit některé úmluvy, které byly 

přijímány v rámci Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP).    

 Úprava agenturního zaměstnávání v úmluvách MOP prošla v průběhu 20. století 

zajímavým vývojem. Ve své počáteční činnosti totiž MOP činnost agentur práce 

v podstatě zakazovala a snažila se ji nahradit veřejnými službami zaměstnanosti, které 

byly poskytovány zdarma, a to nejprve Úmluvou č. 9 o zprostředkování práce 

námořníkům (1920)7 a následně Úmluvou č. 34 o agenturách práce činných za úplatu 

(1933; dále jen „Úmluva č. 34“).         

 V Úmluvě č. 34 byla agentura práce činná za úplatu definována jako jakýkoliv 

subjekt, který působí jako zprostředkovatel pro účely zajištění zaměstnání pro 

pracovníka nebo dodání pracovníka pro zaměstnavatele, s výhledem na získání přímé 

nebo nepřímé finanční či jiné výhody (ať již od pracovníka nebo od zaměstnavatele). 

Všechny tyto agentury měly být podle Úmluvy č. 34 zakázány do tří let od jejího vstupu 

v účinnost. Z tohoto paušálního zákazu však byly připouštěny určité výjimky8. 

 Úmluva č. 34 byla v roce 1949 poměrně zásadně revidována Úmluvou č. 969, 

která dávala signatářským státům na výběr ze dvou možností:    

a) postupně zrušit soukromé zprostředkovatele práce (tento postup byl vázán na 

zajištění veřejnoprávních služeb zaměstnanosti a z hlediska časového byl 

ponechán na jednotlivých signatářských státech), nebo 

                                                 
7 Úmluva č. 9 zakazovala soukromé zprostředkování práce pro námořníky a nařizovala státům provozovat 
veřejnoprávní službu zprostředkování práce pro námořníky. 
8 Výjimky ze zákazu byly přípustné za těchto podmínek:      

• výjimky musí být odůvodněny mimořádnými hospodářskými potřebami, 
• je třeba předchozí projednání se zástupci zaměstnavatelů a pracovníků, 
• příslušné agentury práce musí být pod dohledem státních orgánů a působit jen na základě 

každoročně obnovovaného povolení, na něž není právní nárok, 
• příslušné agentury práce mohou účtovat ceny pouze dle sazebníků předepsaných státem, a 
• pokud jde o zprostředkování zaměstnání z/do zahraničí, mohou příslušné subjekty působit jen na 

základě zvláštního povolení a na základě mezistátní smlouvy. 
9 Přijetí této revize předcházelo schválení Úmluvy MOP č. 88 o organizaci služeb pro zprostředkování 
práce (1948), která státům ukládala povinnost bezplatně provozovat veřejné služby zaměstnanosti. 
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b) připustit existenci soukromých zprostředkovatelů práce natrvalo, ovšem s jejich 

regulací. 

Výše popsaný stav, kdy MOP připouštěla soukromé zprostředkování práce jen 

jako dočasnou, případně natrvalo trpěnou výjimku, však skončil v důsledku přijetí 

Úmluvy MOP č. 181  o soukromých agenturách práce.10     

              

2.1.1 Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce   

          

 Úmluva MOP č. 181 o soukromých agenturách práce (dále jen „Úmluva“) byla 

přijata na Generální konferenci MOP, která se konala v červnu roku 1997 v Ženevě,      

a reviduje výše zmíněnou Úmluvu a agenturách práce činných za úplatu (1933; 

následně revidovaná v roce 1949).         

 Cílem Úmluvy je povolit, v rámci daném jejími ustanoveními, činnost 

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

 Podle Úmluvy se soukromou agenturou práce rozumí jakákoliv fyzická nebo 

právnická osoba, nezávislá 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 účastníkem pracovního poměru, který by z nich mohl vzniknout;  

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

straně, kterou může být právnická nebo fyzická osoba (uživatelský podnik), jež 

stanoví jejich úkoly a dohlíží na jejich provedení; 

c) jiné služby, které se vztahují k hledání zaměstnání (například poskytování 

informací o zaměstnání).  

 Úmluva se vztahuje na všechny soukromé agentury práce, na všechny kategorie 

pracovníků a všechna odvětví ekonomické činnosti. Netýká se však přijímání                 

a umisťování námořníků. Zároveň ale dává každému členskému státu možnost, aby po 

                                                 
10 ČIŽINSKÝ, P. Mezinárodní komparace vybraných právních aspektů v oblasti agenturního 
zaměstnávání. [online]. 2010-03-22. [cit. 2010-04-16]. Dostupné z http://www.migraceonline.cz/e-
knihovna/?x=2222313 
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konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi příslušných zaměstnavatelů               

a pracovníků za určitých okolností:        

a) zakázal činnost soukromých agentur práce ve vztahu k určitým kategoriím 

pracovníků nebo odvětvím ekonomické činnosti; 

b) vyloučil pracovníky v některých odvětvích ekonomické činnosti (nebo částí 

těchto odvětví ) z rozsahu působnosti Úmluvy, nebo z některých jejich 

ustanovení, za předpokladu, že ochrana příslušných pracovníků bude zajištěna 

jinak. 

  Úmluva dále stanoví státům, které k ní přistoupily, řadu povinností. Podle 

článku 3 mají členské státy povinnost zavést do svých národních právních úprav systém 

zřizování soukromých agentur práce na základě udělování licencí nebo povolení.  

  Členské státy dále musí přijmout opatření, která zajistí, aby soukromé agentury 

práce:             

a) zacházely s pracovníky bez diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, 

náboženství, politických názorů, národnostního a sociálního původu, věku nebo 

zdravotního postižení;  

b) nepoužívaly či nezprostředkovávaly práci dětí; 

c) neúčtovaly pracovníkům přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, žádné poplatky 

nebo náklady; 

d) neodepřely agenturním zaměstnancům právo na svobodu sdružování a právo 

kolektivně vyjednávat; 

e) při zpracování osobních dat pracovníků respektovaly soukromí pracovníků. 

  Výše zmíněný zákaz přímého nebo nepřímého účtování poplatků nebo nákladů 

pracovníkům není absolutní. Na národní úrovni lze pro určité kategorie pracovníků 

nebo služeb povolit výjimku.         

  Dále má každý členský stát povinnost poskytnout migrujícím pracovníkům 

najatým nebo umístěným na jeho území soukromými agenturami práce dostatečnou 
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ochranu před zneužitím.          

  Významná je i povinnost členských států přijmout opatření k ochraně 

pracovníků zaměstnávaných soukromými agenturami práce v následujících oblastech: 

 a) svoboda sdružování;        

 b) kolektivní vyjednávání;        

 c) minimální mzdy;         

 d) pracovní doba a jiné pracovní podmínky;      

 e) dávky podle zákonných systému sociálního zabezpečení;   

 f) přístup k výcviku;         

 g) ochrana zdraví a bezpečnost při práci;      

 h) náhrada při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání;   

 i) náhrada v případě pracovní neschopnosti a ochrana nároků pracovníků;  

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

             

  V těchto oblastech musí tedy členské státy zaručit agenturním zaměstnancům 

srovnatelné podmínky s kmenovými zaměstnanci. Ve všech zmíněných oblastech 

s výjimkou svobody sdružování mají dále členské státy určit a rozdělit příslušnou 

odpovědnost mezi soukromé agentury práce a uživatele (uživatelské podniky).  

  V souladu s článkem 13 Úmluvy budou soukromé agentury práce poskytovat 

kompetentnímu orgánu11 informace o jejich struktuře a činnosti a informace pro 

statistické účely. Kompetentní orgán bude tyto informace následně shromažďovat          

a v pravidelných intervalech publikovat.       

  Úmluva se nedotýká příznivějších ustanovení, která se provádějí podle jiných 

mezinárodních úmluv ve vztahu k pracovníkům najatým, umístěným nebo 

zaměstnávaným soukromými agenturami práce.       

 

2.2 Komunitární úprava agenturního zaměstnávání    

            

 V podmínkách Evropských společenství (dále jen „ES“) souvisí problematika 

vysílání pracovníků (tedy i agenturního zaměstnávání) především s volným 

                                                 
11 Tímto kompetentním orgánem je v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
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poskytováním služeb. Podle judikatury12 Evropského soudního dvora se totiž 

poskytováním služeb rozumí i zprostředkování práce.      

 Na pracovníky je v případě jejich vyslání za účelem poskytnutí služby pohlíženo 

spíše jako na "nástroj", prostřednictvím něhož dochází k poskytnutí služby. Nevstupují 

na cizí trh práce, nepřinášejí si s sebou do cizího státu své sociální vazby a především - 

charakter jejich pracovní činnosti je dočasný. Právě proto se úprava vysílání pracovníků 

na vnitřním trhu oproti volnému pohybu osob liší a vytváří tak speciální oblast volného 

pohybu služeb.13           

 V rámci této diplomové práce se při rozboru komunitární úpravy agenturního 

zaměstnávání zaměřím na následující právní předpisy: 

• směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb; 

• směrnice č. 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti     

a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou 

nebo v dočasném pracovním poměru; 

• směrnice č. 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání. 

Zmíněné směrnice jsou v rámci rozboru seřazeny chronologicky, tak jak byly 

postupně orgány ES přijaty.         

  

2.2.1 Směrnice č. 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru 

na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru    

            

 Směrnice č. 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti    

a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo 

v dočasném pracovním poměru (dále jen „Směrnice 91/383“) byla přijata 25. června 

1991 a reagovala na skutečnost, že se v ES značně zvýšilo využívání pracovních 

                                                 
12 Viz judikát Evropského soudního dvora ve spojených  případech 110/78 a 111/78 Van Wesemael 
[1979] ECR 35, který označil činnost zaměstnaneckých agentur při zprostředkování zaměstnání za 
poskytování služeb. 
13Srov. Odbor vnitřního trhu a služeb EU. Vysílání pracovníků – základní informace. [online]. 2006-08-
15. [cit. 2010-04-17]. Dostupné z http://www.mpo.cz/dokument21355.html 
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poměrů na dobu určitou a dočasných pracovních poměrů. Vzhledem k faktu, že 

pracovníci zaměstnaní v některé z těchto forem zaměstnání byli v některých odvětvích 

vystaveni většímu riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání, bylo nutné přijmout 

dodatečnou právní úpravu14, zejména pokud jde o informování a školení těchto 

zaměstnanců a lékařský dohled nad nimi.         

 Pokud jde o vymezení působnosti, podle článku 1 se Směrnice 91/383 vztahuje 

na:            

a) pracovní poměry na dobu určitou (upravené pracovní smlouvou uzavřenou  přímo 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem); 

b) dočasné pracovní poměry mezi podnikem pro dočasnou práci, jenž je 

zaměstnavatelem, a zaměstnancem, který je přidělen k výkonu práce pro podnik 

nebo závod využívající služeb podniku pro dočasnou práci a který podléhá jejich 

kontrole. 

Dočasné pracovní poměry vymezené pod písmenem b) spadají pod pojem 

agenturní zaměstnávání; podnikem pro dočasnou práci není nic jiného než agentura 

práce; závodem využívajícím služeb podniku pro dočasnou práci se rozumí uživatel. 

 Směrnice 91/383 zakotvuje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen „BOZP“) zásadu rovnosti když stanoví, že zaměstnanci v pracovním poměru na 

dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru mají požívat stejné úrovně ochrany, 

jako požívají ostatní zaměstnanci v podniku využívajícím služeb. Existence takového 

pracovního poměru nesmí být důvodem různého zacházení, pokud jde o pracovní 

podmínky v oblasti BOZP, a zejména pokud jde o přístup k osobním ochranným 

prostředkům.            

 Členským státům zakládá Směrnice 91/383 povinnost přijmout nezbytná 

opatření, která zajistí, aby:          

a) zaměstnanec (v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním 

poměru) byl před zahájením jakékoliv činnosti informován15 podnikem 

                                                 
14 Obecná úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla provedena směrnicí Rady 89/391/EHS ze 
dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  
15 Tyto informace mají v souladu s článkem 3 Směrnice 91/383:   
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využívajícím služeb o rizicích, kterým je vystaven, a aby získal dostatečné 

školení odpovídající povaze pracovního místa, s přihlédnutím k jeho způsobilosti 

a zkušenostem; 

b) zaměstnanci, služby nebo osoby určené k provádění činností týkajících se 

ochrany a prevence pracovních rizik16 byli informováni o umisťování 

zaměstnanců zaměstnaných ve výše zmíněných pracovních poměrech. 

Směrnice 91/383 dále umožňuje členským státům zakázat využívání 

zaměstnanců ve zmiňovaných pracovních poměrech na některé zvlášť nebezpečné 

práce17. Pokud členský stát nevyužije tuto možnost, má povinnost zajistit, aby tito 

zaměstnanci měli nárok na zvláštní lékařský dohled. Navíc mohou členské státy 

stanovit, že tento lékařský dohled bude pokračovat i po skončení pracovního poměru 

dotyčného zaměstnance.           

 Velmi důležitá jsou také zvláštní ustanovení Směrnice 91/383, která upravují 

speciálně oblast dočasných pracovních poměrů.  Členské státy mají podle článku 7 

povinnost zajistit, aby:          

a) uživatel (podnik nebo závod využívající služeb) před přidělením zaměstnance 

upřesnil agentuře práce (podniku pro dočasnou práci) zejména požadovanou 

odbornou způsobilost a povahu pracovního místa, které má být obsazeno; 

b) agentura práce seznámila dotyčné zaměstnance s údaji uvedenými pod písmenem 

a); 

c) uživatel odpovídal po celou dobu přidělení za podmínky pro výkon práce18 (aniž 

by tím byla dotčena odpovědnost agentury práce podle vnitrostátních předpisů). 

                                                                                                                                               
• zahrnovat zejména požadavek zvláštní odborné způsobilosti nebo schopnosti nebo zvláštního 

lékařského dohledu stanoveného vnitrostátními předpisy a  
• upřesňovat případná zvýšená zvláštní rizika související s obsazovaným pracovním místem tak, 

jak jsou vymezena vnitrostátními právními předpisy. 
16 Zaměstnance, služby nebo osoby určené k provádění činností týkajících se ochrany a prevence 
pracovních rizik vymezuje článek 7 směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
17 Konkrétně směrnice mluví o zvlášť nebezpečných pracích, které jsou vymezeny ve vnitrostátních 
předpisech, a to zejména těch, které vyžadují zvláštní lékařský dohled vymezený ve vnitrostátních 
předpisech. 
18 Podle článku 8 zahrnují podmínky pro výkon práce pouze podmínky spojené s bezpečností, hygienou   
a zdravím při práci. 
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Členské státy mohou stanovit, že údaje uvedené pod písmenem a) musí být 

obsaženy ve smlouvě o přidělení.         

 V závěru Směrnice 91/383 zdůrazňuje, že se její ustanovení nedotýkají 

stávajících nebo budoucích vnitrostátních právních předpisů nebo ustanovení 

Společenství, která jsou příznivější pro BOZP zaměstnanců v pracovních poměrech na 

dobu určitou nebo v dočasných pracovních poměrech.  

   

2.2.2 Směrnice č. 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 

            

 Oblasti agenturního zaměstnávání se dotýká také směrnice EP a Rady 96/71/ES 

ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen 

„Směrnice 96/71“), která upravuje vysílání zaměstnanců zaměstnaných na území 

jednoho členského státu na území jiného členského státu.  Směrnice 96/71 reaguje na 

nutnost koordinovat právní předpisy členských států tak, aby byla zajištěna minimální 

ochrana, kterou musí v hostitelském státě poskytnout zaměstnavatelé, kteří vysílají své 

pracovníky za účelem výkonu dočasné práce na území tohoto členského státu, kde jsou 

služby poskytovány.        

 Směrnice 96/71 ve svých úvodních ustanoveních definuje pojem poskytování 

služeb, které může spočívat v :          

a) provedení prací podnikem na jeho účet a pod jeho vedením, na základě smlouvy 

uzavřené mezi tímto podnikem a stranou, pro kterou jsou služby určeny, nebo 

b) poskytnutí pracovníků pro jejich využití podnikem v rámci veřejné či soukromé 

zakázky. 

Směrnice 96/71 se vztahuje na podniky usazené v některém členském státě, které 

vysílají své pracovníky na území jiného členského státu v rámci nadnárodního 

poskytování služeb. Nadnárodním poskytováním služeb se přitom rozumí případy, kdy:  

• podnik vyšle pracovníka na území jiného členského státu na vlastní účet a pod 

svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím podnikem            

a stranou, pro kterou jsou služby určeny; 
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• podnik vyšle pracovníka do provozovny nebo podniku náležejícího ke skupině 

podniků na území jiného členského státu; nebo 

• podnik pro dočasnou práci či podnik poskytující pracovníky (tedy agentura 

práce) vyšle pracovníka do podniku, který jej využije (tedy k uživateli) a který 

má sídlo nebo vykonává svoji činnost na území některého členského státu.  

Ve všech uvedených případech musí být splněn předpoklad, že po dobu vyslání 

existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem  a pracovníkem.   

 Směrnice 96/71 stanoví seznam minimálních požadavků a podmínek 

vztahujících se na vyslané zaměstnance v zemi vyslání, které musí vysílající podnik 

těmto zaměstnancům zaručit. Podle článku 3 mají podniky vysílající pracovníky na 

území jiného členského státu povinnost respektovat podmínky19 státu, ve kterém bude 

práce vykonávána, pokud jde o:         

• maximální délku pracovní doby a minimální délku odpočinku; 

• minimální délku dovolené za kalendářní rok; 

• minimální mzdu, včetně sazeb za přesčasy (nevztahuje se na doplňkové 

podnikové systémy zaopatření v důchodu); 

• podmínky poskytování pracovníků, zejména prostřednictvím podniků pro 

dočasnou práci; 

• ochranu zdraví, bezpečnost a hygienu při práci; 

• ochranná opatření při práci těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí          

a mladistvých; 

• rovné zacházení se ženami a muži a ostatní ustanovení o nediskriminaci.  

          

 Jedinou výjimku z povinnosti dodržovat podmínky země určení týkající se 

minimální délky dovolené a minimální mzdy tvoří první montáže či instalace zboží na 

území státu určení. V případě, že první montáž/instalace nepřesáhne osm dní, nemusí 

vysílající podnik legislativu země určení v těchto bodech respektovat.    

 Směrnice 96/71 dále členským státům ukládá povinnost zpřístupnit informace     

                                                 
19 Tyto podmínky mohou být stanoveny:        

• právními či správními předpisy nebo      
• kolektivními smlouvami nebo rozhodčími nálezy, které byly prohlášeny za všeobecně 

použitelné. 
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o domácí legislativě, kterou se řídí vysílání pracovníků20. Podnik zamýšlející vyslat své 

zaměstnance do jiné členské země tak může poměrně snadno získat podrobné informace 

o pravidlech, která se vztahují na vyslané pracovníky v zemi vyslání.21 

 

 

2.2.3 Směrnice č. 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 

 Dlouho očekávaná směrnice č. 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání (dále 

jen „Směrnice 2008/104“) byla přijata Evropským parlamentem a Radou Evropské unie 

v listopadu 2008. Návrh této směrnice předložila Evropská komise již v roce 2002, 

s ohledem na rozdílnou situaci v jednotlivých členských státech však bylo vyjednávání 

velmi obtížné.         

 V některých členských státech Evropské unie (dále jen „EU“), zejména ve Velké 

Británii, Francii, Německu nebo Nizozemsku, představuje agenturní zaměstnávání 

rozšířenou formu pracovněprávního vztahu, která je v tamních právních předpisech 

upravena již od 60. nebo 70. let 20. století. V řadě členských států je agenturní 

zaměstnávání naopak novým jevem. V rámci jednotlivých zemí EU tak existují značné 

rozdíly, pokud jde o využívání agenturního zaměstnávání a o právní postavení               

a pracovní podmínky zaměstnanců agentur práce.        

 Jednou z obecných zásad EU v oblasti zaměstnanosti je tzv. flexicurity, kterou 

se rozumí rovnováha mezi pružností (flexibility) a jistotou zaměstnání (security). 

V souladu s touto zásadou Směrnice 2008/104 na jedné straně chrání agenturní 

zaměstnance, když výslovně zakotvuje zásadu rovnosti a zákaz diskriminace, na druhé 

straně pak podporuje agenturní zaměstnávání jako flexibilní formu pracovněprávního 

vztahu.           

 Jedním z hlavních cílů Směrnice 2008/104 je zajistit naplnění zásady, že každý 

pracovník (tedy i pracovník agentury práce) má právo na pracovní podmínky 

respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost, a na stanovení maximální přípustné 

                                                 
20 Centrální přístup ke všem národním stránkám je zajištěn na rozcestníku na adrese 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=726&langId=en 
21 Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU – vysílání pracovníků. [online]. 2009-02-
10. [cit. 2010-04-17]. Dostupné na http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/volny-
pohyb-sluzeb-usazovani-eu-vysilani/1000520/51876/ 
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pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou. 

Dalšími cíli Směrnice 2008/104 jsou podle článku 2 tyto:      

a) zabezpečit ochranu zaměstnanců agentur práce  prostřednictvím zákazu jejich 

diskriminace a uznáním agentur práce za plnohodnotné zaměstnavatele, a 

b) podpořit a zlepšit kvalitu agenturního zaměstnávání tím, že se vytvoří vhodný 

rámec pro využívání agenturního zaměstnávání. 

Směrnice 2008/104 má široký rozsah působnosti a dotýká se všech hospodářských 

sektorů. Členské státy však po konzultaci se sociálními partnery mohou stanovit, že se 

její ustanovení nebudou vztahovat na pracovní smlouvy nebo pracovněprávní vztahy 

v rámci určitého veřejného nebo veřejnými orgány podporovaného programu odborného 

vzdělávání, začlenění nebo rekvalifikace.         

 Ochrana zaměstnanců agentur práce je zajištěna v ustanoveních Směrnice 

2008/104, která upravují:          

• zásadu rovného zacházení, pokud jde o pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání;  

• přístup k zaměstnání, společným zařízením a odbornému vzdělávání; 

• zastoupení zaměstnanců agentur práce;  

• informování zástupců zaměstnanců.  

Podle zásady rovného zacházení jsou základní pracovní podmínky a podmínky 

zaměstnávání zaměstnanců agentur práce po dobu jejich přidělení k uživateli s platností 

od prvního dne přidělení přinejmenším stejné jako podmínky, jež by se na tyto 

zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento uživatel zaměstnal přímo na stejném 

pracovním místě. V článku 5 umožňuje Směrnice 2008/104 odchýlení od této zásady, 

nicméně za velmi přísných podmínek.       

  Základními pracovními podmínkami a podmínkami zaměstnávání se přitom 

rozumí pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání stanovené v právních a správních 
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předpisech, kolektivních smlouvách nebo dalších obecně závazných ustanoveních, které 

se uplatňují u uživatele a které se týkají:       

• délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční práce,   

dovolených a státních svátků; 

• odměňování.  

Na zaměstnance agentur práce se rovněž vztahují pravidla uplatňovaná               

u uživatele a týkají se ochrany těhotných žen a kojících matek, ochrany dětí                   

a mladistvých, rovného zacházení s ženami a muži a jakýchkoliv opatření v boji proti 

diskriminaci22.          

 Podle článku 6 Směrnice 2008/104 musí být zaměstnanci agentur práce 

informování o všech volných pracovních místech u uživatele, ke kterému byli přiděleni, 

aby měli stejnou možnost jako zaměstnanci tohoto uživatele najít trvalé zaměstnání. 

Dále je zakázáno, aby  agentury práce znemožňovaly vznik pracovněprávního vztahu 

mezi zaměstnancem agentury práce a uživatelem po uplynutí doby jeho přidělení nebo 

aby účtovaly zaměstnancům poplatky za zprostředkování zaměstnání u tohoto uživatele. 

 V souladu se Směrnicí 2008/104 mají agenturní zaměstnanci přístup k vybavení 

nebo společným zařízením podniku uživatele (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. 

 S ohledem na zakládání rad zastupujících zaměstnance jsou agenturní 

zaměstnanci považováni za zaměstnance dané agentury. Členské  státy však mohou 

stanovit, že budou pro tyto účely uznáni za zaměstnance uživatelské společnosti.  

 Uživatel musí při informování orgánů zastupujících zaměstnance o situaci 

daného podniku v oblasti zaměstnanosti poskytovat patřičné informace o využívání 

zaměstnanců agentur práce.23         

          

 Podpory agenturního zaměstnávání dosahuje Směrnice 2008/104 tím, že 

                                                 
22 Směrnice 2008/104 výslovně zmiňuje diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání, přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  
23 Viz Ochrana práv zaměstnanců agentur práce v rámci Evropské unie. [online]. 2009. [cit. 2010-04-18]. 
Dostupné na http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4179&langId=cs 
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zakotvuje povinný přezkum omezení a zákazů týkajících se agenturního zaměstnávání. 

Tyto mohou být odůvodněny pouze na základě obecného zájmu, kterým je zejména:  

• ochrana zaměstnanců agentur práce,  

• požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, nebo 

• potřeba zajistit náležité fungování trhu práce a zamezit možnému zneužívání. 

Všechny členské státy mají povinnost do 5. prosince 2011 přezkoumat případná 

omezení a zákazy týkající se agenturního zaměstnávání24 s cílem ověřit, zda jsou 

odůvodněny obecným zájmem. Ve stejné lhůtě zároveň členské státy informují Komisi 

o výsledcích tohoto přezkumu.        

 V závěrečných ustanoveních je zdůrazněno, že touto směrnicí není dotčeno 

právo členských států uplatňovat nebo přijímat právní a správní předpisy, které jsou pro 

zaměstnance příznivější nebo které podporují či umožňují uzavírání kolektivních smluv 

mezi sociálními partnery příznivějších pro zaměstnance.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
24 V minulosti některé členské státy zavedly omezení týkající se možnosti využívání agenturního 
zaměstnávání společnostmi – přidělení k uživateli bylo možné pouze z určitých speciálních důvodů nebo 
po omezenou dobu trvání, v některých hospodářských sektorech bylo agenturní zaměstnávání zcela 
zakázáno. 
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3. Vývoj agenturního zaměstnávání v českém právním řádu 

         

Pokud jde o vývoj agenturního zaměstnávání v českém právním řádu, pak je 

třeba na prvním místě zmínit úpravu v minulosti obsaženou v zákoně č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, konkrétně jeho § 38 odst. 425. V něm byl upraven institut dočasného 

přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, jehož účelem bylo umožnit společensky 

účelnou spolupráci mezi firmami. Zaměstnavatel si tak mohl na základě písemné 

dohody se svým zaměstnancem sjednat, že ho dočasně přidělí k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli. Předpokladem pro přidělení zaměstnance byl tedy jeho souhlas 

vyjádřený v dohodě.          

 Tuto úpravu doplňovalo ustanovení § 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., které 

upravovalo dohodu uzavíranou mezi dotčenými zaměstnavateli. Nejčastěji byla tato 

právní úprava využívána při přechodné nemožnosti přidělovat zaměstnanci práci 

v důsledku objektivních vlivů, při přechodném nedostatku práce z provozních důvodů, 

při zapůjčení zaměstnanců jinému zaměstnavateli v důsledku účelné spolupráce (např. 

při zabezpečení subdodávek, při výpomoci v období sezónní práce apod.), ale také za 

účelem výměny odborníků nebo zajišťování stáží zaměstnanců u dceřiných                    

a mateřských společností.26        

 Institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli tedy sledoval 

jiný cíl, než dnešní agenturní zaměstnávání, o čemž svědčí i fakt, že byl upraven 

v rámci paragrafu nazvaném „Pracovní cesta a přeložení“. Později byl však z důvodu 

nedostatečné právní úpravy využíván i pro agenturní zaměstnávání. Od počátku 90. let 

totiž na český pracovní trh začala vstupovat řada zahraničních firem a investorů, kteří 

již institut agenturního zaměstnávání znali ze svého právního prostředí, a protože český 

právní řád pronájem pracovní síly neupravoval, začal být pro tyto potřeby využíván 

právě § 38 odst. 4 tehdejšího zákoníku práce. Pro účely agenturního zaměstnávání byly 

                                                 
25 §38 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb. zněl: „Zaměstnavatel, u něhož je zaměstnanec v pracovním poměru, 
může s ním sjednat v písemné dohodě, že ho dočasně přidělí k výkonu práce k jiné právnické nebo 
fyzické osobě. V dohodě musí být uveden název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, 
k níž se zaměstnanec přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na 
kterou se dočasné přidělení sjednává. Vláda stanoví nařízením bližší podmínky dočasného přidělení 
zaměstnance.“ 
26 KAHLE, B. Zapůjčit zaměstnance lze?! Práce a mzda, 2005, č. 3, s. 52 
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také využívány nejrůznější smluvní typy, zpravidla smlouvy o dílo nebo různé 

nepojmenované smlouvy.         

           

 Dalším mezníkem ve vývoji agenturního zaměstnávání byla bezpochyby 

ratifikace Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce27 Parlamentem České 

republiky, ke které došlo 9. 10. 2000. Úmluva nabyla účinnosti 12 měsíců po její 

ratifikaci Parlamentem.  Kromě vymezení základních pojmů a stanovení hlavních zásad 

zaměstnávání v soukromých agenturách si Úmluva vytyčila za cíl povolit, v rámci 

daném jejími ustanoveními, činnost soukromých agentur práce, jakož i ochranu 

pracovníků používajících jejich služeb. Dne 26. listopadu 2002 (tedy více jak rok po 

vstupu Úmluvy v účinnost) byla depozitáři Úmluvy doručena zpráva, ve které bylo 

učiněno oznámení, že služby spočívající v zaměstnávání pracovníků (soukromou 

agenturou práce) s cílem dát je k dispozici třetí straně (uživatelskému podniku), která 

stanoví jejich úkoly a dohlíží nad jejich provedením,  nejsou v okamžiku oznámení 

realizovány a právní řád ČR je zatím neumožňuje. Zároveň bylo depozitáři sděleno, že 

je připravován zákon o zaměstnanosti, jež má tuto formu umožnit.28    

 Zmíněný zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) byl přijat spolu se 

zákonem č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zaměstnanosti (tzv. doprovodný zákon). Tyto zákony, které nabyly účinnosti 

1. 10. 2004 přinesly do českého právního řádu dvě významné změny. Za prvé došlo ke 

zrušení § 38 odst. 4 tehdejšího zákoníku práce, za druhé byl v českém právní řádu 

konečně zakotven institut agenturního zaměstnávání.      

 Nutno podotknout, že ona první změna, tedy zrušení § 38 odst. 4 zákona             

č. 65/1965 Sb. k 30. 9. 2004, byla kritizována a považována za velmi radikální, o čemž 

svědčí i průběh projednávání zákona v Poslanecké sněmovně29. V době, kdy byla 

proklamována nutnost liberalizace pracovněprávních vztahů, naopak jedno z mála 

liberálních ustanovení, navíc praxí hojně užívané, zmizelo. Tento záměr byl prosazen     

                                                 
27 Úmluva byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 38/2003 Sb.m.s. 
28 PICHRT, J. Agenturní zaměstnávání v českém právním řádu a praxi. Acta Universitatis Carolinae – 
Iuridica, Praha, 2004, č. 1 – 2, s. 211 
29 Viz projednávání sněmovních tisků č. 527 a 528 na plénu Poslanecké sněmovny dne 12. 12. 2003 a dne 
24. 3. 2004. 
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i přes opačný názor značné části odborné veřejnosti30, mnoha odborných míst31 či 

významných zaměstnavatelů, a dokonce i přes negativní stanovisko Legislativní rady 

vlády. Zrušení navíc nebylo nutné, neboť žádná existující směrnice ani úmluva nenutila 

zákonodárce k takovému kroku.32 Mohl tak vedle sebe existovat vhodný nástroj pro 

„běžného“ zaměstnavatele, jímž by mohl řešit dočasné změny ve využití svých 

zaměstnanců, aniž by tím realizoval zvláštní podnikatelskou činnost (využíval tohoto 

institutu k dosažení zisku), a agenturní zaměstnávání zabývající se „pronájmem 

pracovních sil“ jako podnikáním.33      

 Druhou novinkou byla úprava agenturního zaměstnávání. Ta byla obsažena 

jednak v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a dále pak v tehdejším zákoníku 

práce pod § 38a a § 38b. Podle § 66 zákona o zaměstnanosti mohla agentura práce 

uzavřít pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti s fyzickou osobou za účelem 

výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele). Toto legislativní opatření tak 

konečně zajistilo úplný soulad české právní úpravy agenturního zaměstnávání 

s Úmluvou MOP č. 181.34 Byl tak legalizován pronájem pracovní síly, jak je odborně 

vyjadřována ekonomická povaha agenturního zaměstnávání.35    

 Právní úprava účinná od 1. 10. 2004 byla převzata i do nového zákoníku práce 

přijatého v roce 2006. V současné době tedy můžeme v českém právním řádu najít jak 

veřejnoprávní úpravu agenturního zaměstnávání, která je obsažena v zákoně                 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějším předpisů (dále jen „zákon              

o zaměstnanosti“ nebo „ZoZ“), tak i soukromoprávní úpravu provedenou zákonem        

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějším předpisů (dále jen „zákoník práce“ 

nebo „ZP“).      

                                                 
30 Např. BOGNÁROVÁ, V. Novelizace zákoníku práce v návaznosti na nový zákon o zaměstnanosti. 
Právo a zaměstnání, 2004, č. 9, s. 5; nebo PÍCHOVÁ, I. Nad návrhem nového zákona o zaměstnanosti. 
Právo a zaměstnání, 2003, č. 12, s. 6 -7; naopak souhlas se zrušením ustanovení vyjádřil JOUZA, L. in: 
Jouza, L., Ženíšková, M., Salačová, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 13 - 17  
31 S vypuštěním § 38 odst. 4 tehdejšího zákoníku práce nesouhlasila v připomínkovém řízení většina 
připomínkových míst – například Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Veřejný ochránce práv, 
Ministerstvo zahraničních věcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo Konfederace zaměstnavatelských       
a podnikatelských svazů – viz KAHLE, B. Zapůjčit zaměstnance lze?! Práce a mzda, 2005, č. 3, s. 54  
32 PICHRT, J. Agenturní zaměstnávání v českém právním řádu a praxi. Acta Universitatis Carolinae – 
Iuridica, Praha, 2004, č. 1- 2, s. 224 
33 GREGOROVÁ, Z. Agenturní zaměstnávání – nová právní úprava v českém pracovním právu. Právo     
a zaměstnání, 2005, č. 2, s. 2 
34 JOUZA, L. Dočasné zapůjčování zaměstnanců a pronajímání pracovních sil. Právní rádce, 2004, č. 11, 
s. 2 
35 ŠUBRT. B. Pracovněprávní problémy dodávek prací a agenturního zaměstnávání. Práce a mzda, 2004, 
č. 13, s. 1 
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4. Subjekty agenturního zaměstnávání      

4.1 Agentura práce         

4.1.1 Charakteristika agentury práce 

           

Agenturou práce se ve smyslu § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti 

rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má povolení ke zprostředkování 

zaměstnání. Agentury práce provádějí zprostředkování zaměstnání zásadně jako 

podnikatelskou činnost, tj. jako pronájem pracovní síly. Provádějí jej tedy za úhradu, 

včetně takové, při které je dosahován zisk, a to od firem, které hledají pracovní sílu.36 

Zákon o zaměstnanosti ale obsahuje důležité omezení, podle kterého nemůže být úhrada 

požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno. Stejně tak jsou 

zakázány jakékoliv srážky ve prospěch agentury práce nebo uživatele ze mzdy nebo 

z jiné odměny, která je poskytována zaměstnanci za vykonanou práci.   

 Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce formou agenturního 

zaměstnávání 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 uzavřené s uživatelem.      

 Od 1. 1. 200937 nemůže agentura práce dočasně přidělit k výkonu práce              

u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta. Důvod pro tento zákaz je 

zřejmý – smyslem zelených karet není podpora dočasného zaměstnávání, ale zejména 

snaha získat pro český trh práce kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, která by 

měla zájem se na našem území usadit.38        

 Další novinkou, pokud jde o zprostředkování zaměstnání formou dočasného 

přidělení k výkonu práce u uživatele, je nařízení vlády č. 64/2009 Sb.39, které bylo 

přijato 5. 3. 2009 na základě zmocnění obsaženého v § 64 zákona o zaměstnanosti. Toto 

                                                 
36 ŠUBRT, B. Agenturní zaměstnávání – stav a problémy v širších souvislostech. 2. část. Práce a mzda, 
2008, č. 6, s. 7 
37 Novela ZoZ zákonem č. 382/2008 Sb. 
38 BIČÁKOVÁ, O. Agenturní zaměstnávání má nová pravidla. [online]. 2009-07-20. [cit. 2010-03-27]. 
Dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/7445 
39 Nařízení č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. 



 28 

nařízení nabylo účinnosti 27. 3. 2009 a vztahuje se jak na agentury práce se sídlem 

v České republice, tak i na agentury práce se sídlem v zahraničí, jimž bylo uděleno 

povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky.

 Nařízení vychází ze současné situace na trhu práce, kdy stále ještě existuje 

rozsáhlá nabídka volných pracovních sil, které lze zaměstnavatelům zprostředkovávat 

prostřednictvím úřadů práce, ale současně některé pracovní pozice jsou stále obtížně 

obsaditelné, a není tedy důvod dočasnému přidělení zaměstnání bránit.40 Podle nařízení 

nemůže agentura práce pro cizince41 zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 

přidělení k výkonu práce u uživatele ve dvou případech, a to: 

• pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než 

střední vzdělání s maturitní zkouškou42 

• pro práce, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.     

                          

Příloha nařízení pak vypočítává celkem dvacet profesí, ve kterých mohou být 

cizinci zaměstnáváni prostřednictvím agentur práce.     

 Nařízení č. 64/2009 Sb. se ale nevztahuje na pracovní poměr nebo dohodu         

o pracovní činnosti, uzavřené mezi zaměstnancem a agenturou práce:  

• přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo 

• ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání 

vydaným na základě žádosti doručené úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto nařízení.    

 

4.1.2 Povolení ke zprostředkování zaměstnání     

  

Provádět zprostředkování zaměstnání formou agenturního zaměstnávání mohou 

agentury práce výlučně na základě platného povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

Toto povolení vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „Ministerstvo“ 

nebo „MPSV“). Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání se řídí správním 

                                                 
40 BIČÁKOVÁ, O. Agenturní zaměstnávání má nová pravidla. [online]. 2009-07-20. [cit. 2010-03-27]. 
Dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/7445 
41 Podle § 85 ZoZ se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje občan 
Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR. 
42 § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
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řádem43. Zákon o zaměstnanosti uvádí v § 60 a nově i v § 60a několik podmínek pro 

vydání povolení:  

          

 První podmínkou je žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání (dále jen 

„žádost“), kterou fyzická nebo právnická osoba podává na podatelně Ministerstva 

(osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky) nebo prostřednictvím jednotných 

kontaktních míst44. Zákon o zaměstnanosti v § 61 podrobně vyjmenovává údaje, které 

musí žadatel ve své žádosti uvést. Z těchto povinných údajů jsou významné zejména 

forma zprostředkování a druhy prací, pro které je povolení žádáno, a územní obvod, ve 

kterém hodlá žadatel zprostředkování zaměstnání provádět. Agentura práce může totiž 

následně zprostředkovávat zaměstnání pouze povolenou formou, v územním obvodu     

a pro druhy prací, pro které jí bylo uděleno povolení. Žádost se podává v českém jazyce 

na závazném tiskopise, který vydává MPSV. K této žádosti musí fyzická či právnická 

osoba přiložit zákonné doklady uvedené v § 61 odst. 2 a 4 zákona o zaměstnanosti45. 

 V žádosti musí žadatel výslovně uvést, zda žádá o:  

• povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky, 

• povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky, nebo 

• povolení o zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 

 

Další podmínku zákon o zaměstnanosti specifikuje v závislosti na tom, zda 

žádost o povolení podává fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba musí být starší 

18 let46, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná47, odborně způsobilá48 a musí mít 

                                                 
43 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
44 Podle § 13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, se jednotným kontaktním místem rozumí 
obecný živnostenský úřad stanovený prováděcím předpisem; tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 
248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.    
45 Právnická osoba musí připojit: 

• potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má – li jim být zahraniční fyzická osoba,         
a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, 

• prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, 
• adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. 

     Fyzická osoba musí připojit: 
• potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby, 
• doklad o odborné způsobilosti, 
• adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět. 

46 Oproti dřívější úpravě došlo ke změně, věková hranice byla u fyzických osob v minulosti zákonem 
stanovena na 23 let. 
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bydliště49 na území České republiky. U právnické osoby musí výše uvedené požadavky 

splňovat osoba, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování 

zaměstnání (dále jen „odpovědný zástupce“). Odpovědným zástupcem se zde rozumí 

konkrétní fyzická osoba garantující, že agentura práce – právnická osoba bude činnost 

zprostředkovávat v souladu s právními předpisy ČR. Tato fyzická osoba může být 

ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a nesmí 

být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba50. 

Pokud jde o uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České 

republiky, řídí se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.  

      

Třetí podmínkou uvedenou v § 60a je souhlas Ministerstva vnitra s vydáním 

povolení. O udělení tohoto souhlasu žádá MPSV. Ministerstvo vnitra je povinno ve 

lhůtě 15 dnů od obdržení této žádosti doručit MPSV stanovisko k udělení povolení. 

Pokud tak Ministerstvo vnitra neučiní v rámci této lhůty, má se za to, že s udělením 

povolení souhlasí. Tato podmínka byla přidána v roce 200951 s cílem zabránit 

nezákonným aktivitám v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání52.    

            

 Poslední podmínkou pro vydání povolení je zaplacení správního poplatku53. 

                                                                                                                                               
47 Za bezúhonnou se podle § 60 odst. 4 ZoZ považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena 
pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku 
trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. 
48 Za odborně způsobilou se podle § 60 odst. 5 ZoZ 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. 
49 Podle ustanovení § 5 písm. b) ZoZ, se za bydliště považuje: 

• u státního občana České republiky adresa trvalého pobytu na území České republiky, 
• u cizince, který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušník, adresa trvalého nebo 

přechodného pobytu na území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde 
se na území České republiky obvykle zdržuje. 

50 Viz portál http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr, soubor Žádost o povolení 
zprostředkování zaměstnání. 
51 Novela zákona o zaměstnanosti zákonem č. 382/2008 Sb.; účinnost od 1. 1. 2009. 
52 MPSV na svém portálu tuto změnu odůvodnilo takto: „S cílem zabránit nezákonným aktivitám 
v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání je nutné v rámci řízení o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání zohlednit i názor Ministerstva vnitra ČR založený na zhodnocení informací bezpečnostního 
charakteru ze zdrojů policie a zpravodajských služeb týkajících se žadatele o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání.“ 
53Část I přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích: 
Položka 9 
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Pokud Ministerstvo vnitra vydá souhlasné závazné stanovisko, vyzve MPSV písemně 

žádající osobu k zaplacení správního poplatku. Žadatel je povinen zaplatit správní 

poplatek do 15 dnů od doručení výzvy Ministerstvem. Teprve po zaplacení správního 

poplatku doručí Ministerstvo žadateli správní rozhodnutí o udělení povolení. Vykonávat 

činnost zprostředkování zaměstnání však lze až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o udělení povolení54.          

          

 Agenturní zaměstnávání není živností, neboť živnostenský zákon tuto činnost za 

živnost nepovažuje. K jeho výkonu tedy není třeba povolení živnostenského úřadu.

 V ustanovení § 62 zákona o zaměstnanosti jsou uvedeny náležitosti povolení ke 

zprostředkování zaměstnání vydaném jednak právnické osobě, jednak fyzické osobě. 

V povolení se uvedou v obou případech identifikační údaje, u fyzické osoby s výjimkou 

rodného čísla, u právnické osoby se uvede jméno a příjmení odpovědného zástupce. 

Dále se pak u obou uvede územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro 

které se zprostředkování povoluje, a doba, na kterou se povolení vydává55.   

 Povolení ke zprostředkování zaměstnání dočasným přidělováním zaměstnance 

k výkonu práce u uživatele se vydává maximálně na dobu 3 let, přičemž tuto dobu nelze 

prodloužit. Pokud chce fyzická nebo právnická osoba ve zprostředkovatelské činnosti 

pokračovat, musí si podat novou žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání, a to 

včetně všech zákonem stanovených příloh. Povolení tedy lze vydat opakovaně. Novou 

žádost jsou fyzická a právnická osoba povinny podat také v případě, pokud chtějí 

rozšířit rozsah stávající zprostředkovatelské činnosti, ať již o další státy nebo o další 

formy zprostředkovatelské činnosti. Není tak možné rozšiřovat již jednou vydané 

povolení.56            

   

                                                                                                                                               
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky     10 000 Kč 
e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí                                           10 000 Kč 
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky                        5 000 Kč 
54 Viz portál http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr, soubor Žádost o povolení 
zprostředkování zaměstnání. 
55 BIČÁKOVÁ, O. Agenturní zaměstnávání má nová pravidla. [online]. 2009-07-20. [cit. 2010-03-27]. 
Dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/7445 
56 ČIŽINSKÝ, P. Analýza vzniku a působení zprostředkovatelských agentur.[online]. 2009-07-29. [cit. 
2010-04-22]. Dostupné na http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2192196 



 32 

4.1.3 Zánik povolení         

           

 Podle § 63 zákona o zaměstnanosti povolení ke zprostředkování zaměstnání 

zaniká smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, výmazem podniku 

zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního 

rejstříku, uplynutím doby, na kterou bylo vydáno a v poslední řadě také rozhodnutím 

Ministerstva o odejmutí povolení.         

 MPSV správním rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, 

jestliže agentura práce: 

• přestane splňovat podmínky uvedené v § 60 zákona o zaměstnanosti, 

• zprostředkovává zaměstnání v rozporu s podmínkami pro zprostředkování 

zaměstnání stanovenými v zákoně o zaměstnanosti nebo v rozporu s vydaným 

povolení ke zprostředkování zaměstnání nebo v rozporu s dobrými mravy,57 

nebo 

• o to požádá.  

Nově od 1.1.2009 odejme MPSV povolení také tehdy, jestliže: 

• agentura práce poruší povinnost, kterou jí ukládá zákoník práce v § 308 a § 309, 

• agentura práce opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59 

zákona o zaměstnanosti, nebo 

• Ministerstvo vnitra odvolá souhlas s vydáním povolení ke zprostředkování 

zaměstnání. 

Bylo – li povolení odejmuto z důvodu porušení povinnosti uvedené v zákoníku 

práce nebo z důvodu zprostředkování zaměstnání v rozporu s podmínkami stanovenými 

v zákoně o zaměstnanosti nebo v rozporu s povolením nebo dobrými mravy, může 

právnická nebo fyzická osoba požádat o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání 

                                                 
57 Jde zejména o případy požadování úplaty od fyzických osob žádajících zprostředkování svého 
zaměstnání; o případy využívání forem zprostředkování, pro které není povolení vydáno; o případy 
překročení vymezení druhu prací a územních obvodů, uvedených v povolení; dobrým mravům odporuje 
například výrazně neetická reklama. – srov. ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního 
zaměstnávání v ČR, 2008, s. 15 
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nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. 

       

4.1.4 Evidence AP          

  

 Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování 

zaměstnání, vede podle § 65 zákona o zaměstnanosti MPSV. Evidence obsahuje 

identifikační údaje osoby (v případě právnické osoby navíc i jméno a příjmení 

odpovědného zástupce), adresu agentury práce a seznam jejích pracovišť, územní 

obvod, formu zprostředkování, druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání 

povoluje, a dobu, na kterou se povolení vydává.      

 Veřejně přístupná část evidence obsahuje údaje týkající se identifikace agentury 

(u fyzických osob s výjimkou rodného čísla, data a místa narození a bydliště), předmětu 

podnikání (u fyzických osob též místa podnikání), forem zprostředkování, druhů 

zprostředkovaných prací a územního obvodu, ve kterém je zprostředkování prováděno. 

Do veřejně přístupné části by bezpochyby měl být zařazen seznam pracovišť agentury 

práce.58 Tyto údaje jsou veřejně přístupné na stránkách MPSV59.   

 

4.1.5 Povinnosti agentur práce        

           

 Agentury práce mají povinnost vést evidenci:  

• počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 

14 odst. 1 písm.a) zákoníku práce; 

• jimi umisťovaných fyzických osob; 

• jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 

písm.b) zákona o zaměstnanosti. 

Zákon o zaměstnanosti dále agenturám práce ukládá oznamovací povinnost. 

Agentury musí MPSV pro statistické účely sdělovat do 31. ledna běžného roku: 

                                                 
58 ŠUBRT, B. Agenturní zaměstnávání – stav a problémy v širších souvislostech. 2. část. Práce a mzda, 
2008, č. 6, s. 10 
59 http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace v sekci Agentury práce ke stažení ; k 1. 6. 2010 jich 
Ministerstvo evidovalo 2319. 
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• počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle 

§ 14 odst. 1 písm.a) zákona o zaměstnanosti; 

• počet jimi umístěných fyzických osob; 

• počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce                 

u uživatele.  

Je třeba uvést, že tyto statistické údaje jsou zkresleny skutečností, že některé 

agentury práce neprovádějí pronájem pracovní síly, ale agenturní práci využívají jen 

v rámci koncernových uskupení.60       

 V případě nesplnění oznamovací povinnosti nebo nesplnění evidenční 

povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku61 a právnická osoba správního deliktu62, 

za což jí může být uložena pokuta do 500 000 Kč63.     

 Agentury práce mají dále povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením ve výši povinného podílu64. Skutečnost, že se agenturní zaměstnanci 

započítávají agenturám do celkového počtu zaměstnanců pro určení povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, považují agentury práce za své 

znevýhodnění. Agentury práce jsou totiž v možnostech zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením podřízeni poptávce právnických a fyzických osob, které u nich 

poptávají a objednávají zprostředkování dočasného přidělení zaměstnanců. Poptávka po 

zaměstnancích se zdravotním postižením je v tomto směru naprosto výjimečná              

a agentury ji nemohou ovlivnit.65 Proto by bylo vhodnější změnit toto ustanovení tak, že 

dočasně přidělení zaměstnanci agentur práce by se napříště započítávali do celkového 

počtu zaměstnanců u uživatele. Agenturám v současné době nezbývá nic jiného, než 

povinný podíl osob se zdravotním postižením naplňovat odvodem66 do státního 

rozpočtu.67            

      

                                                 
60 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 15 
61 § 139 odst. 2 písm.d) ZoZ 
62 § 140 odst. 2 písm.d) ZoZ 
63 § 139 odst. 3 písm.d) a § 140 odst. 4 písm.c) ZoZ 
64 Podle § 81 odst. 1 ZoZ mají zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 
zaměstnanců zaměstnavatele. Tento povinný podíl činní 4 %. 
65 Obdobně BIČÁKOVÁ, O. Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 
podílu se vztahuje i na agentury práce. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2008, č. 5, s. 13 - 15 
66 Srov. § 82 ZoZ 
67 ŠUBRT. B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 27 
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4.1.6 Asociace poskytovatelů personálních služeb 

           

 Ve většině zemí EU se agentury práce sdružují do tzv. asociací soukromých 

agentur práce a v rámci těchto asociací se pak činnost agentur řídí vedle právních 

předpisů také tzv. etickými směrnicemi. Tyto směrnice však nejsou právně závazné, 

představují jen návod pro činnost agentur. Sankcí za případné porušení směrnice členem 

asociace může být v krajním případě jen jeho vyloučení z asociace. Cílem etických 

směrnic je prosazení standardů, které umožní rozvíjení dobrých vztahů mezi agenturami 

práce a jejich zaměstnanci, zákazníky a uživateli.68     

 Stejný trend lze pozorovat i v České republice. Od roku 2002 zde působí 

Asociace poskytovatelů personálních služeb (dále jen „Asociace“ nebo „APPS“). 

Asociace je nezávislou a dobrovolnou zájmovou organizací, která sdružuje právnické 

osoby působící v oblasti poskytování personálních služeb. Personálními službami se 

mimo jiné rozumí i dočasné přidělování pracovníků k výkonu práce k jinému subjektu 

na základě povolení MPSV, tedy zprostředkování práce formou agenturního 

zaměstnávání.          

 Cílem Asociace je zkvalitnit prostředí českého trhu práce, vytvořit podmínky pro 

jeho rozvoj a zamezit jakýmkoliv formám diskriminace na pracovním trhu. Prostředkem 

k dosažení tohoto cíle je Etický kodex (dále jen „Kodex“), ke kterému musí členové 

APPS přistoupit. Kodex zavazuje členy Asociace k dodržování norem, které přispívají 

k tomu, aby zaměstnanci agentur byli vnímáni jako rovnocenní zaměstnanci u klientů      

a aby měli co nejlepší pracovní a sociální podmínky. Dále Kodex zabezpečuje, že 

výplaty agenturním zaměstnancům jsou vypláceny v předem stanovených termínech     

a že za tyto pracovníky jsou odváděny všechny zákonné odvody, tj. sociální a zdravotní 

pojištění a daň z příjmů.69          

 Zůstává však otázkou, do jaké míry může Asociace tyto cíle naplnit, když 

uvážíme, že v současné době má Asociace 21 členů, zatímco počet agentur práce, které 

k 1. 6. 2010 registrovalo MPSV, je zhruba stonásobný.      

  

                                                 
68 JOUZA, L. Zapůjčování zaměstnanců agenturami práce. Právní rádce, 2003, č. 12, s. 5 
69 REJCHRT, L. Jasná pravidla a etické jednání: základ úspěšné spolupráce. Právní rádce, 2009, č. 1, s. 6 
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4.2 Uživatel           

           

 Uživatelem se rozumí osoba, která si na základě dohody uzavřené s agenturou 

práce „pronajímá“ její zaměstnance. Zákon o zaměstnanosti jej v § 14 odst. 1 písm. b) 

definuje jako právnickou nebo fyzickou osobu, která dočasně přiděleným pracovníkům 

práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Uživatel tedy dočasně umístěné zaměstnance 

nepřijímá do pracovního poměru (jejich zaměstnavatelem zůstává během dočasného 

přidělení agentura), pouze si je od agentury práce zapůjčuje (pronajímá).   

 Tento pronájem pracovní síly může být pro uživatele v mnoha ohledech 

užitečný. Výhody, které agenturní zaměstnávání uživateli přináší, lze shrnout do 

následujících bodů: 

• Uživatel si pomocí agenturního zaměstnávání zajistí pracovníky na některé 

těžko obsaditelné profese (jde zejména o namáhavé manuální nebo pomocné 

práce). Velký počet agenturních pracovníků je využíván pro dělnické profese, 

dále v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, dopravě, logistice nebo           

v obchodních řetězcích. 

• Agenturní zaměstnávání umožňuje uživateli řešit vyšší potřebu pracovníků 

v sezóně nebo náhlý nárůst zakázek, na jejichž pokrytí kmenový personál 

nestačí.70 Navíc lze tímto způsobem zajišťovat záskoky za nemocné kmenové 

zaměstnance71. 

• Využití agenturního zaměstnávání přináší uživateli úsporu nákladů za nábor 

(uživatel tedy šetří náklady na činnost personálních útvarů a na vlastní 

vyhledávání nových zaměstnanců).  

• Není – li uživatel spokojen s přiděleným pracovníkem, lze jej relativně snadno     

a rychle (v porovnání s pracovníkem, kterého by zaměstnal na pracovní smlouvu 

nebo dohodu o pracovní činnosti) vyměnit za jiného. 

• Uživateli odpadá administrativa spojená s uzavíráním pracovních smluv nebo 

dohod, výpočtem mezd nebo odváděním pojistného. 

 

                                                 
70 KAZDOVÁ, A. Pronajímání pracovníků může být pro firmy užitečné. Právní rádce, 2009, č. 1, s. IV - 
V 
71 Například v době chřipkových epidemií si uživatel může rychle objednat agenturní zaměstnance           
a zajistit tak dočasnou náhradu za chybějící kmenové zaměstnance. 
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Z pohledu uživatele tedy skýtá využívání agenturních zaměstnanců celou řadu 

výhod. Pokládám však za důležité zmínit jednu významnou nevýhodu tohoto institutu. 

Při dodržování právních předpisů (zejména ustanovení o rovnosti mzdových podmínek) 

nemůže být pro uživatele agenturní zaměstnávání levnější než zaměstnávání vlastních 

kmenových zaměstnanců.72 Vedle finanční částky za pronájem agenturního 

zaměstnance musí uživatel uhradit agentuře také provizi, která představuje vlastní 

příjem agentury.         

 Právní předpisy ukládají uživateli jako jednomu ze subjektů agenturního 

zaměstnávání celou řadu povinností. Na tomto místě bych chtěla zmínit povinnost 

hlášení volných pracovních míst.       

 Uživatel má od 1. 1. 2009 povinnost do 10 kalendářních dnů oznámit 

příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku73 a neprodleně, 

nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Lhůta pro oznámení 

počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního 

místa. Tato povinnost vznikla uživatelům  v důsledku změny § 35 zákona                      

o zaměstnanosti, kterou provedl zákon č. 382/2008 Sb. Nově se totiž volným pracovním 

místem rozumí nejen nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo, ale i místo, které 

zaměstnavatel hodlá obsadit dočasně přiděleným zaměstnancem agentury práce. 

Uvedená změna se stala i předmětem kritiky – je chápána jako nepotřebná a škodlivá. 

Jde o zbytečné omezení flexibility trhu práce, neboť musí být výlučně věcí podnikatele, 

aby stanovil, na která pracovní místa bude získávat své kmenové zaměstnance a která 

obsadí prostřednictvím agentur práce. Agenturní zaměstnávání je obecně flexibilnější      

a tuto jeho mezinárodně uznávanou hodnotu je nutné respektovat, jestliže 

zaměstnavatel, který je ve smluvním vztahu s agenturou práce, nemá potřebu obracet se, 

pokud jde o okruh příslušným pracovních míst, na úřad práce.74    

   

 

                                                 
72 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 3 
73 Charakteristikou pracovního místa se podle § 37 ZoZ rozumí určení druhu práce a místa výkonu práce, 
předpoklady a požadavky určené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních            
a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se 
zdravotním postižením. 
74 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 16 
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4.3 Zaměstnanec          

           

 Třetím subjektem agenturního zaměstnávání je zaměstnanec. 

V pracovněprávních vztazích má zaměstnanec postavení slabší strany, což v případě 

agenturního zaměstnávání platí dvojnásob. Aby se toto slabší postavení zaměstnance 

vyrovnalo, obsahuje zákoník práce ustanovení zakotvující zásadu zákazu diskriminace    

a právo na rovné pracovní a mzdové podmínky, jakož i některá další ustanovení sloužící 

tomuto účelu, kterými se budu zabývat v následujících kapitolách.    

 Na druhou stranu může být agenturní zaměstnávání pro zaměstnance i výhodné, 

neboť může sloužit jako dočasné řešení jeho pracovního uplatnění v době hledání 

stabilního pracovního vztahu.75 Využívání služeb agentur práce může být odrazovým 

můstkem pro lidi, kteří potřebují rychle sehnat práci, shánějí brigádu, chtějí pracovat na 

zkrácený pracovní úvazek anebo se nechtějí dlouhodobě vázat u jednoho 

zaměstnavatele. Dále může být institut agenturního zaměstnávání vhodný také pro ty, 

kteří jsou na trhu práce z různých důvodů těžce zaměstnatelní (například jsou 

dlouhodobě vedeni v evidenci úřadů práce, nebo ještě nikdy nepracovali a nemají 

potřebné vzdělání či kvalifikaci).76 Přijetí agenturního zaměstnání zaměstnancem může 

být také předstupněm pro získání trvalé práce u uživatele.77    

           

 Bez ohledu na tyto výhody stále platí, že agenturní zaměstnanec je 

nejzranitelnějším článkem (subjektem) agenturního zaměstnávání. Tato skutečnost se 

nejzřetelněji projevuje v době ekonomických otřesů. Vždyť události posledních dvou let 

jasně ukázaly, že v době hospodářské recese jsou agenturní zaměstnanci „prvními  

oběťmi“, kterých se dotkne propouštění. Tento jev je způsoben několika faktory: 

• Za prvé, propouštění agenturních zaměstnanců je pro uživatele „levné“                

a jednoduché. Uživatel pouze přeruší svoji obchodní spolupráci a agenturou 

práce (tato možnost bývá zpravidla sjednána ve smlouvě uzavřené mezi 

                                                 
75 ŠLEMAROVÁ, D. Agenturní zaměstnávání a dohoda o dočasném přidělení zaměstnance. [online]. 
2009-12-10. [cit. 2010-04-24]. Dostupné na http://www.epravo.cz/top/clanky/agenturni-zamestnavani-a-
dohoda-o-docasnem-prideleni-zamestnance-59384.html 
76 REJCHRT, L. Jasná pravidla a etické jednání: základ úspěšné spolupráce. Právní rádce, 2009, č. 1,       
s. VII 
77 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 3 
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agenturou a uživatelem) a pak je na agentuře, aby skončila pracovněprávní vztah 

s těmito zaměstnanci, nemá – li pro ně jiné pracovní uplatnění. To je obvykle 

také velmi jednoduché, protože agentury práce v ČR pro tento případ sjednávají 

se svými zaměstnanci, že jejich pracovní poměr k agentuře skončí tehdy, pokud 

skončí konkrétní přidělení k příslušnému uživateli. 

• Za druhé to může být způsobeno i tlakem ze strany stávajících kmenových 

zaměstnanců uživatele, kteří agenturní zaměstnance často vnímají jako 

konkurenci a budou se proto snažit chránit stabilitu svých pracovních poměrů. 

            

Fakt, že jsou agenturní zaměstnanci prvními, kdo jsou na trhu práce postiženi 

případnou krizí, je nutno očekávat i ze strany samotných zaměstnanců. Agenturní 

zaměstnávání je, jak bylo poznamenáno hned v úvodní kapitole, prekérním 

zaměstnáním – míra právních jistot zaměstnance je, pokud jde o trvání pracovního 

poměru, výrazně oslabena.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
78 PICHRT, J. in: Pauknerová, M., Tomášek, M. a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století – sv. 4 - 
Proměny soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 332 
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5. Právní vztahy vznikající při agenturním zaměstnávání      

                                                                                         

 Agenturní zaměstnávání se realizuje na základě komplexu smluvních vztahů. 

V této souvislosti se hovoří o vztahovém trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří účastníci 

těchto právních vztahů, kterými jsou: 

• agentura práce (zaměstnavatel),  

• uživatel (fyzická nebo právnická osoba, která si zaměstnance agentury najímá), 

• zaměstnanec agentury práce.  

Právní vztahy vznikající při výkonu práce v rámci agenturního zaměstnávání 

jsou, jak již bylo konstatováno výše, poněkud netypické, neboť oproti jiným 

pracovněprávním vztahům, které se realizují pouze mezi zaměstnancem                          

a zaměstnavatelem, zde vystupují tři subjekty.79 Vztahy mezi agenturou práce                 

a zaměstnancem a mezi agenturou práce a uživatelem jsou smluvní a jsou upraveny níže 

popsanými dohodami. Naopak mezi uživatelem a k němu dočasně přiděleným 

zaměstnancem agentury žádná smlouva či dohoda uzavírána není – právní poměry 

v tomto vztahu jsou však vymezeny zákonem a dále smluvními dokumenty uzavřenými 

mezi agenturou a zaměstnancem a mezi agenturou a uživatelem. Jde tedy sice o vztah 

bezesmluvní, ale ze smluv odvozený.80 

 

                                                 
79 KOMENDOVÁ, J. Právní aspekty agenturního zaměstnávání. Právní rádce, 2009, č. 1, s. 1 
80 ŠUBRT, B. Pracovněprávní problémy dodávek prací a agenturního zaměstnávání. Práce a mzda, 2004, 
č. 13, s. 6 
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5.1 Vztah agentura – zaměstnanec 

 Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce 

k uživateli jen na základě písemného ujednání v pracovní smlouvě nebo v dohodě          

o pracovní činnosti.81 V tomto dvoustranném právním úkonu musí být vedle obecných 

náležitostí82 obsaženy tyto dva závazky: 

• agentura práce se zavazuje zajistit zaměstnanci dočasný výkon práce podle této 

pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a  

• zaměstnanec se zavazuje konat tuto práci podle pokynů uživatele a na základě   

dohody o dočasném přidělení, uzavřené mezi agenturou a uživatelem.   

  

Pokud by pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti toto ujednání 

neobsahovala, nebyla by sice neplatná, neboť nejde o její podstatnou náležitost, ale 

zaměstnanci by nevznikla povinnost k výkonu práce u uživatele. V důsledku toho by 

mu práci musela přidělovat přímo agentura.83 V případě, že by agentura zaměstnanci 

práci přidělovat nemohla, jednalo by se o překážku v práci na její straně84. 

 V pracovní smlouvě rovněž nemusí být uvedeno označení konkrétního uživatele, 

k němuž by měl být zaměstnanec dočasně přidělen. Ten může být postupně přidělován 

k různým uživatelům. Konkrétní určení uživatele je pak vyjádřeno v dalším právním 

úkonu - písemném pokynu agentury práce zaměstnanci.85     

 Jak pracovní smlouva, tak dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřeny 

                                                 
81 JOUZA, L., ŽENÍŠKOVÁ, M., SALAČOVÁ, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, a.s., 2005,     
s. 91 
82 Podle § 34 odst. 1 ZP pracovní smlouva musí obsahovat: 

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, 
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, 
c) den nástupu do práce.         

 Podle § 76 odst. 5 ZP musí být v dohodě o pracovní činnosti uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah     
pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. 
83 ŠUBRT, B. Pracovněprávní problémy dodávek prací a agenturního zaměstnávání. Práce a mzda, 2004, 
č. 13, s. 7 
84 Podle § 208 ZP by v tomto případě musela agentura poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu 
ve výši průměrného výdělku. 
85 JOUZA, L., ŽENÍŠKOVÁ, M., SALAČOVÁ, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, a.s., 2005,     
s. 91 
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písemně86.           

 Zákon neumožňuje provádět agenturní zaměstnávání na základě dohody             

o provedení práce. Nic však nebrání tomu, aby agentury práce zajišťovaly pro své 

klienty zaměstnance, kteří u nich budou následně vykonávat práci na základě dohody     

o provedení práce. Tuto dohodu však musí klient agentury se zaměstnancem uzavřít 

sám. Je však otázkou, zda je takové omezení na místě a zda je důvodné, aby agentury 

práce jako zaměstnavatelé byly v nerovném postavení s jinými zaměstnavateli.87  

 

5.1.1 Písemný pokyn agentury práce 

            

 Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce na základě 

písemného pokynu, jehož obsahové náležitosti jsou demonstrativně vymezeny v § 309 

odst. 2 zákoníku práce. Těmito náležitostmi jsou: 

a) název a sídlo uživatele; 

b) místo výkonu práce u uživatele; 

c) doba trvání dočasného přidělení; 

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele, který je oprávněn 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 

(sjednané mezi agenturou práce a uživatelem);    

f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance u uživatele. 

 

                                                 
86 § 34 odst. 3 ZP – „Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně.“; § 76 odst. 4 ZP – 
„Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno 
vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci.“; Povinnost zaměstnavatele uzavřít pracovní smlouvu 
písemně není tedy (na rozdíl od dohody o pracovní činnosti) postižena sankcí neplatnosti. Za porušení 
této povinnosti však může být inspektorátem práce uložena pokuta až do výše 300 000 Kč. 
87 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 2  
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Přestože jsou obsahové náležitosti písemného pokynu vymezeny demonstrativně, 

není možné měnit tímto pokynem druh práce, který byl sjednán v pracovní smlouvě či 

dohodě o pracovní činnosti. Druh práce, který představuje základní smluvní ujednání, 

by bylo možno měnit jen dohodou mezi zaměstnavatelem (agenturou)                             

a zaměstnancem.88 Agentura práce písemným pokynem realizuje pracovní smlouvu či 

dohodu o pracovní činnosti, ale nemůže se pohybovat mimo její rámec.89  

 Zákoník práce vychází vstříc stávající praxi agentur práce u nás, která spočívá 

v opakovaném zaměstnávání zaměstnanců pouze na dobu určitou, po kterou mají 

agentury práce pro zaměstnance kontrahovanou práci s uživatelem. Proto zákoník práce 

obsahuje výjimku z omezení opakovaného sjednávání pracovního poměru na dobu 

určitou90. Agentura práce ale nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu 

práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Toto omezení neplatí, pokud:  

• o to agenturu práce požádá její zaměstnanec, nebo 

• jde o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který 

čerpá rodičovskou dovolenou.91 

 

Je zřejmé, že toto omezení agenturního zaměstnávání na dobu jednoho běžného 

roku je jen formální. Žádost zaměstnance o dočasné přidělení k témuž uživateli na dobu 

delší, než je uvedeno, navíc nemusí být ani písemná.92       

 Můžeme tedy shrnout, že vztah mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem je 

charakterizován dvěma právními úkony – dvoustrannou pracovní smlouvou (či dohodou 

o pracovní činnosti) a jednostranným písemným pokynem agentury práce. Pokyn tedy 

není součástí smlouvy (popřípadě dohody o pracovní činnosti), ale navazuje na ni.  

                                                 
88 GREGOROVÁ, Z. Agenturní zaměstnávání – nová právní úprava v českém pracovním právu. Právo     
a zaměstnání, 2005, č. 2, s. 5 
89 JOUZA, L., ŽENÍŠKOVÁ, M., SALAČOVÁ, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, a.s., 2005,    
s. 104 
90 Podle § 39 odst. 6 ZP se omezení trvání pracovního poměru na dobu určitou, která jsou uvedena 
v odstavcích 2 až 5 téhož paragrafu, nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu 
určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u uživatele.  
91 PICHRT, J. in: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 479 
92 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 2008, 
č. 10, s. 16 
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5.2 Vztah agentura – uživatel 

             

 Vztah mezi agenturou práce a uživatelem je vztahem, který má povahu smíšenou 

- spíše obchodněprávní. Jde vlastně o vztah mezi dvěma podnikateli – uživatelem, který 

si od agentury najímá pracovní sílu, a agenturou, která uživateli úplatně dočasně zapůjčí 

svého zaměstnance. Ostatně předchozí zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.) obsahoval 

v ustanovení § 38a, které upravovalo dohodu o dočasném přidělení, odkaz na obchodní 

zákoník. Zákonodárce si patrně uvědomoval nemožnost upravit vyčerpávajícím 

způsobem tuto dohodu pouze v rámci pracovního práva a pouhým vypuštěním tohoto 

odkazu ve stávajícím zákoníku práce zajisté ke změně povahy této smlouvy (a vztahu 

mezi agenturou a uživatelem) dojít nemohlo. Budeme - li tedy vztah mezi agenturou      

a uživatelem považovat za obchodní závazkový vztah, pak je třeba konstatovat, že 

právní úpravou dohody (o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce) v zákoníku 

práce dochází k ne zcela obvyklému úkazu, kdy jsou podstatné náležitosti obchodního 

závazkového vztahu upraveny v rámci normy pracovního práva.93     

 Je nezbytné podotknout, že povaha vztahu mezi agenturou práce a uživatelem 

není teorií nazírána jednotně. Objevují se i názory, podle kterých jde o vztah 

pracovněprávní94 či hybridní95. Samotná povaha tohoto právního vztahu má význam pro 

posuzování náležitostí právních úkonů, jejich případné neplatnosti a odpovědnostních     

i dalších vztahů mezi agenturou a uživatelem. De lege ferenda by proto bylo vhodné 

odstranit tento systémový nedostatek, tzn. vyjasnit otázku charakteru právního vztahu 

mezi uživatelem a agenturou.        

 Česká právní úprava ovšem vykazuje znak nesystémovosti ještě v jedné oblasti – 

zákonodárce totiž nedává přesnou a vyčerpávající odpověď na otázku, nakolik 

„vstupuje“ uživatel do postavení zaměstnavatele, resp. neurčuje, které z povinností 

zaměstnavatele je vůči zaměstnanci v době jeho přidělení povinen plnit uživatel a které 

je vůči přidělovanému zaměstnanci v průběhu přidělení povinen plnit nadále jeho 

                                                 
93 PICHRT, J. in: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 477 
94 Srov. KOTTNAUER, A. in: Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H., Trylč, L. Zákoník práce. Linde, 
2007, s. 763 
95 Srov. ŠUBRT, B. Agenturní zaměstnávání – stav a problémy v širších souvislostech. 2. část. Práce       
a mzda, č. 6, s. 13 
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zaměstnavatel – agentura. Tento problém, který můžeme charakterizovat jako absenci 

systémového přístupu zákonodárce k dělbě práv a povinností mezi agenturu práce          

a uživatele, se v praxi nejpalčivěji projevuje v oblasti náhrady škody, práv a povinností 

v oblasti BOZP nebo v oblasti jiných než mzdových plnění agenturním 

zaměstnancům.96          

   

5.2.1 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce  

           

 Jak již bylo konstatováno výše, tato dohoda má smíšenou povahu. Je uzavírána 

podle § 261 obchodního zákoníku97- jde o smlouvu uzavíranou mezi podnikateli 

k zajištění jejich předmětu podnikání, ale její náležitosti jsou upraveny v zákoníku 

práce.98 Objevuje se i názor, že právní povaha této smlouvy může spadat částečně i do 

občanského zákoníku, pokud bude uživatelem subjekt, na který se nebudou vztahovat 

ustanovení obchodního zákoníku99.        

 Podle § 66 zákona o zaměstnanosti může agentura práce svého zaměstnance 

dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody                 

o dočasném přidělení uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu100. Tato 

dohoda je konkrétně upravena  v § 308 odst. 1 zákoníku práce, který obsahuje výčet 

jejích podstatných obsahových náležitostí. Mezi tyto podstatné náležitosti zákoník práce 

řadí: 

• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, 

datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance; 

• druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně 

požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento 

druh práce; 

                                                 
96 PICHRT, J. in: Pauknerová, M., Tomášek, M. a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století – sv. 4 -  
Proměny soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 334 - 335 
97 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
98 GREGOROVÁ, Z. Agenturní zaměstnávání – nová právní úprava v českém pracovním právu. Právo     
a zaměstnání, 2005, č.2, s. 4 
99 V praxi se bude jednat o případy, kdy si fyzická osoba (uživatel) najme zaměstnance agentury na 
provádění např. domácích prací. 
100 Odkaz, který je obsažen v ZoZ, nemá správnou podobu, neboť odkazuje na § 38a odst. 2 již zrušeného 
zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 
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• určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci      

u uživatele; 

• místo výkonu práce; 

• den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele; 

• informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance 

uživatele, který vykonává nebo vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený 

zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe;  

• podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem 

ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; 

• číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení 

ke zprostředkování zaměstnání.       

           

Zákoník práce výslovně zakazuje sjednat podmínky pro ukončení dočasného 

přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, pouze ve prospěch uživatele. 

Zákoník práce dále v § 308 odst. 2 stanoví, že dohoda musí být uzavřena písemně, jinak 

je neplatná.           

  

5.3 Vztah zaměstnanec agentury – uživatel 

 

 Mezi zaměstnancem agentury práce a uživatelem nedochází k uzavření žádné 

smlouvy, vztah mezi nimi je vztahem bezesmluvním. Jedinou výjimkou, kdy mezi 

těmito subjekty dochází k uzavření smlouvy, je případ, se kterým zákoník práce 

výslovně počítá v § 309 odst. 7.  Zde je upravena možnost101 „přijmout“ mezi 

uživatelem a zaměstnancem agentury práce opatření k vyšší ochraně majetku 

uživatele.102          

 Obsah zmíněného vztahu je však vymezen nejen zákonem, ale i smlouvami 

uzavřenými mezi zaměstnancem a agenturou práce a dále dohodami mezi agenturou 

práce a uživatelem.           

                                                 
101 Blíže k této možnosti v kapitole Odpovědnost za škodu. 
102 PICHRT, J. in: Pauknerová, M., Tomášek, M. a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století – sv. 4 - 
Proměny soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 336 
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 Pokud jde o úpravu tohoto vztahu v zákoníku práce, platí, že po dobu dočasného 

přidělení zaměstnance uživatel: 

• ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, 

• organizuje, řídí a kontroluje práci zaměstnance agentury a dává mu k tomu účelu 

pokyny, 

• vytváří zaměstnanci agentury příznivé pracovní podmínky a  

• zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci.      

Co se týká zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci, obecnou úpravu 

této problematiky nalezneme v ustanoveních části páté zákoníku práce103.  Uživatel 

zásadně vybavuje zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, zajišťuje 

školení zaměstnance o BOZP, vysílá zaměstnance agentury na lékařské prohlídky 

v rámci závodní preventivní péče a plní všechny další úkoly k jejímu zajištění, včetně 

vyšetřování a evidence případných pracovních úrazů104. V důsledku zmiňovaného 

ustanovení § 309 odst. 1 zákoníku práce tedy uživatel vstupuje v oblasti BOZP do práv  

a povinností zaměstnavatele s výjimkou těch povinností, které musí plnit výlučně 

zaměstnavatel na základě zákona (jedná se např. o povinnost zákonného pojištění 

odpovědnosti).105          

 Uživatel vstupuje do práv a povinností zaměstnavatele také v oblasti 

organizování, řízení a kontroly práce zaměstnance agentury. Znamená to, že má 

povinnost rozvrhnout agenturnímu zaměstnanci pracovní dobu, zajistit předepsané doby 

odpočinků či evidovat odpracovanou dobu, a zároveň má možnost nařizovat práci ve 

dnech pracovního klidu, nařizovat nebo dohodnout práci přesčas a noční práci                

a dohodnout pracovní pohotovost. Zákon sice neobsahuje doslovný výčet těchto 

oprávnění a povinností uživatele, nicméně je lze dovodit z ustanovení § 309 odst. 1 ZP.  

Přesto by de lege ferenda bylo vhodné, aby zákon tyto povinnosti a oprávnění uživatele 

                                                 
103 § 101 - § 108 ZP 
104 Případný pracovní úraz agenturního zaměstnance ohlásí uživatel bez zbytečného odkladu agentuře, 
která zaměstnance vyslala. Agentura práce bude následně uplatňovat náhradu škody po příslušné 
pojišťovně v rámci zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání.  
105 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 14 
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stanovil výslovně.106          

 Uživatel má také možnost vyslat zaměstnance na pracovní cestu. Zde je ovšem 

nutné, aby tato možnost byla mezi zaměstnancem a agenturou práce dohodnuta (např. 

v pracovní smlouvě) nebo aby zaměstnanec s vykonáním pracovní cesty v konkrétním 

případě vyslovil souhlas. Cestovní náhrady bude ale zaměstnanci vyplácet jeho 

zaměstnavatel, tedy agentura práce, a uživatel pak zřejmě bude agentuře cestovní 

náhrady refundovat107.  Z tohoto důvodu je nutné, aby vyslání zaměstnance na pracovní 

cestu bylo mezi uživatelem a agenturou dohodnuto. 108     

 Uživatel ovšem nemůže vůči zaměstnanci agentury činit právní úkony jménem 

agentury práce (§ 309 odst. 1 ZP). To znamená, že uživatel není například oprávněn 

měnit druh práce, který byl sjednán v pracovní smlouvě mezi agenturou                         

a zaměstnancem, a to ani se souhlasem zaměstnance. Uživatel rovněž nemůže rozvázat 

pracovní poměr nebo právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti žádným ze 

způsobů uvedených v zákoníku práce, neboť zaměstnanec po dobu dočasného přidělení 

zůstává zaměstnancem agentury práce.109       

  Další významnou povinnost uživatele upravuje zákoník práce v § 279 odst. 3. 

V tomto ustanovení je zakotvena povinnost uživatele informovat dočasně přidělené 

zaměstnance agentury práce o volných pracovních místech, která jsou u něj k dispozici. 

Uživatel by se tedy měl zajímat i o perspektivu dočasně přidělených zaměstnanců.         

A pokud tito zaměstnanci vyhovují požadavkům na ně kladeným, měl by jim uživatel 

nabídnout zaměstnání v klasickém pracovněprávním vztahu. Je tedy zřejmé, že 

současná právní úprava stále preferuje výkon práce v pracovněprávním vztahu 

uzavřeném přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před výkonem práce v rámci 

agenturního zaměstnávání.110 

 

                                                 
106 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 15 
107 Lze však připustit i řešení, že cestovní náhrady bude zaměstnanci vyplácet přímo uživatel. 
108 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 16 
109 KOMENDOVÁ, J. Právní aspekty agenturního zaměstnávání. Právní rádce, 2009, č. 1, s. 3 
110 KOMENDOVÁ, J. Právní aspekty agenturního zaměstnávání. Právní rádce, 2009, č. 1, s. 1 
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5.3.1 Skončení dočasného přidělení       

            

 Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce u uživatele končí uplynutím 

doby, na kterou bylo sjednáno (§ 309 odst. 3 ZP). Před uplynutím této doby končí: 

• dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, nebo  

• jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance 

podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení. 

 

Pokud jde o ukončení dočasného přidělení dohodou mezi agenturou práce           

a zaměstnancem, je třeba zdůraznit, že jejím účastníkem není uživatel. Jde                      

o pracovněprávní úkon, jehož formální náležitosti zákon nestanoví – může tedy jít           

i o ústní dohodu. Bylo by však vhodné, aby při uzavření takové dohody bylo maximálně 

dbáno dobrých mravů a aby nedocházelo k situacím, kdy tento výkon práva bude bez 

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů uživatele.111   

 Dalším již zmíněným způsobem, kterým lze ukončit dočasné přidělení 

zaměstnance, je jednostranné prohlášení uživatele nebo dočasně přiděleného 

zaměstnance. K tomuto prohlášení jsou tedy oprávněni pouze zaměstnanec agentury 

práce a uživatel. Agentuře práce tudíž není dána možnost jednostranně „stáhnout“ svého 

zaměstnance od uživatele.112 Podmínky tohoto pracovněprávního úkonu musí být 

stanoveny v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli (tedy 

v dohodě, která je uzavírána mezi agenturou práce a uživatelem). Je tedy zvláštní, že 

zaměstnancovo právo je dimenzováno dohodou, které on není účastníkem. Zákon 

nestanoví žádné bližší požadavky pro sjednání této dohody. Výjimkou je závažné 

obecné pravidlo stanovící, že není možné sjednat podmínky pro ukončení doby 

dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, pouze ve prospěch 

uživatele.         

 Skončením dočasného přidělení však nedochází bez dalšího k ukončení 

pracovního poměru mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem.113 

                                                 
111 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 21 
112 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 22 
113 PICHRT, J. Některé úvahy nad novou právní úpravou agenturního zaměstnávání. Práce a mzda, 2004, 
č. 10 – 11, s. 89 
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6. Pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání   

6.1 Rovné pracovní a mzdové podmínky      

            

 Jedna za základních zásad agenturního zaměstnávání je vyjádřena v § 309 odst. 

5 zákoníku práce. Agentura práce a uživatel jsou podle ní povinni zabezpečit, aby 

pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou 

nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pro pochopení této zásady je nutné 

definovat pojmy srovnatelný zaměstnanec, srovnatelné pracovní podmínky                     

a srovnatelné mzdové (případně platové) podmínky.     

             

 Srovnatelným zaměstnancem je zaměstnanec uživatele, který vykonává nebo by 

vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke 

kvalifikaci a délce odborné praxe (§ 308 odst. 1 písm. f) zákoníku práce).   

           

 Pojem pracovní podmínky není v pracovněprávních předpisech definován           

a proto je nutné jej pojímat podle účelu konkrétní právní úpravy. Obecně lze rozlišovat 

pracovní podmínky v širším a užším slova smyslu.      

 Pracovními podmínkami v širším slova smyslu jsou všechny podmínky práce 

včetně podmínek mimopracovních (sociálních), které zaměstnavatel svým 

zaměstnancům vytváří, a to i na základě svých sociálních programů. Patří sem                 

i podmínky, které zaměstnavatel utváří zaměstnancům poskytováním příspěvků na 

penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvků na rekreaci a některých dalších 

benefitů.           

 Pracovními podmínkami v užším slova smyslu jsou takové podmínky, které se 

opírají výlučně  o zákoník práce a další pracovněprávní předpisy (s výjimkou odměn 

poskytovaných na základě § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, tj. benefitů nemzdové 

povahy, např. při životních výročích či odchodu do důchodu), za podmínky, že jsou 

považovány za daňově uznatelné výdaje pro účely daně z příjmů114.   

 Praxe se přiklání k názoru, že se rovnost týká pouze pracovních podmínek 

                                                 
114 Daňově uznatelnými výdaji se rozumí výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů – srov. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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v užším slova smyslu, a tedy k zužujícímu výkladu § 309 odst. 5 ZP. Agenturnímu 

zaměstnanci je tak nutné přiznat např. dovolenou na zotavenou prodlouženou o další 

týdny, výhodnější podmínky pracovního volna při překážkách v práci na straně 

zaměstnance, podmínky poskytování náhrady mzdy při překážkách v práci na straně 

zaměstnavatele, práci v pracovní době zkrácené bez snížení mzdy a další zvýšené či 

rozšířené nároky pracovněprávní povahy.115       

 Je třeba podotknout, že je velkým nedostatkem § 309 ZP, že přesněji 

nespecifikuje pracovní podmínky, kterých se týká zásada rovnosti. De lege ferenda by 

bylo vhodné jasně upravit, co se rozumí pracovními podmínkami dočasně přiděleného 

zaměstnance, a zamezit tak situaci, kdy text zákona zdánlivě zakotvuje úplnou rovnost 

zacházení s agenturními zaměstnanci jako s kmenovými zaměstnanci a výklad praxe 

následně tuto rovnost značně „oklešťuje“.116      

          

 Požadavek srovnatelných mzdových podmínek znamená, že agenturnímu 

zaměstnanci musí být poskytována mzda v takové výši, v jaké ji obdrží nebo by ji 

obdržel zaměstnanec uživatele, který vykonává stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. 

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se přitom rozumí práce stejné nebo srovnatelné 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti117, která se koná ve stejných nebo srovnatelných 

pracovních podmínkách118, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti119                

a výsledcích práce120 ( § 110 odst. 2 zákoníku práce). Toto pravidlo se týká nejen 

                                                 
115 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 11 
116 Obdobně také ŠTEFKO, M. Agenturní zaměstnanci – rovní a rovnější? Práce a mzda, 2009, č. 3,        
s. 61 - 62 
117 Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle:  

• vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, 
• složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, 
• organizační a řídící náročnosti, 
• míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, 
• fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. 

118 Pracovní podmínky se posuzují podle: 
• obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby (například do směn, dnů 

pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas), 
• škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí, 
• rizikovosti pracovního prostředí. 

119 Pracovní výkonnost se posuzuje podle: 
• intenzity a kvality prováděných prací, 
• pracovních schopností, 
• pracovní způsobilosti. 

120 Výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. 



 52 

základní mzdy, ale také poskytování všech dalších složek mzdy, které jsou 

zaměstnancům vypláceny podle mzdového systému uplatněného u uživatele. Znamená 

to, že zaměstnancům agentury práce musí být přiznány i mzdové příplatky, odměny, 

prémie, bonusy, podíly na hospodářských výsledcích, případně třinácté a čtrnácté mzdy 

za stejných podmínek jako kmenovým zaměstnancům.    

 Pokud bude agenturní zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, 

který působí ve veřejných službách a správě a který odměňuje své zaměstnance platem, 

musí být jeho platové podmínky totožné jako u kmenových zaměstnanců uživatele. 

Mzda agenturního zaměstnance bude v tomto případě posuzována tak, jako by mu 

příslušel plat podle § 122 až § 135 zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,       

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zaměstnanci 

agentury bude tedy přiznána tarifní třída, tarifní stupeň, příslušné zvláštní příplatky, 

další nárokové složky platu a případně i osobní příplatek.      

 Na agenturní zaměstnance se sice přímo nevztahuje kolektivní smlouva uzavřená 

u uživatele či jeho vnitřní předpisy, nicméně tyto dokumenty také nepřímo vytvářejí 

standard mzdových a dalších pracovních podmínek těchto zaměstnanců.121  

 Informace o pracovních a mzdových (platových) podmínkách srovnatelného 

zaměstnance jsou povinnou náležitostí: 

• dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury k uživateli (§ 308 odst. 1 

písm. f) zákoníku práce) a 

• písemného pokynu, kterým agentura práce přiděluje svého zaměstnance 

k dočasnému výkonu práce u uživatele (§ 309 odst. 2 písm. f) zákoníku práce). 

            

Pokud by po dobu výkonu práce pro uživatele byly pracovní nebo mzdové 

podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna zajistit 

rovné zacházení. Zmíněné rovné zacházení zajistí agentura tak, že dočasně přidělenému 

zaměstnanci doplatí dlužné mzdové nároky, a to buď na žádost zaměstnance, popřípadě 

i bez jeho žádosti, pokud nerovné zacházení zjistí agentura jinak.122    

 Povinnost k zajištění srovnatelných mzdových podmínek je sdílenou 

                                                 
121 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 12 
122 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 19 
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odpovědností agentury práce a uživatele. Tento pojem není sice v zákoníku práce 

výslovně uváděn a definován , ale v praxi znamená, že tuto odpovědnost má agentura      

i uživatel. V případě porušení zásady rovnosti v odměňování se může dočasně přidělený 

zaměstnanec domáhat uspokojení tohoto práva (nároku) u agentury. Rovněž má právo 

domáhat se vůči agentuře práce (zaměstnavateli) uspokojení těchto nároků  u soudu. 

Přitom není vůbec rozhodující, jakým způsobem zaměstnanec dospěje k poznatku, že 

zásada rovnosti v odměňování je v jeho případě porušována. Tato skutečnost by byla 

předmětem případného dalšího dokazování. Agentura práce by pak mohla uplatňovat 

mzdový rozdíl, který poskytla svému zaměstnanci, jako náhradu škody vůči uživateli.123 

           

6.2 Odpovědnost za škodu        

            

 Současná právní úprava je, pokud jde o problematiku odpovědnosti za škodu při 

agenturním zaměstnávání, nedostatečná. Obecně můžeme říci, že v oblasti náhrady 

škody při agenturním zaměstnávání může dojít ke dvěma situacím: 

• dočasně přidělený zaměstnanec způsobí škodu uživateli, ke kterému byl 

agenturou práce přidělen, nebo 

• dočasně přidělenému zaměstnanci vznikne u uživatele škoda při plnění 

pracovních úkolů124 nebo v přímé souvislosti s ním125 (např. dojde na straně 

zaměstnance k pracovnímu úrazu).126      

     

Zákoník práce ovšem v ustanovení § 309 odst. 4 řeší pouze druhou situaci. 

Jestliže agentura, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, 

uhradí zaměstnanci tuto škodu, má právo na její náhradu vůči tomuto uživateli, pokud 

se s ním nedohodne jinak.         

          

 Opačný případ, kdy zaměstnanec agentury práce způsobí svým zaviněným 

                                                 
123 JOUZA, L., SALAČOVÁ, M. Otazníky kolem agenturního zaměstnávání. Práce a mzda, 2006, č. 4,    
s. 16 
124 Činnost, která je považována za plnění pracovních úkolů, je definována v § 273 ZP. 
125 Činnost vykonávanou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů definuje ZP v § 274. 
126 JOUZA, L., ŽENÍŠKOVÁ, M., SALAČOVÁ, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, a. s., 2005,   
s. 161 
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jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním škodu uživateli, je 

řešen pouze částečně.        

 Zákoník práce v § 309 odst. 7 zakládá možnost vzniku přímého 

odpovědnostního vztahu mezi zaměstnancem agentury a uživatelem když stanoví, že 

pokud mají být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší 

ochraně majetku uživatele, pak nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce 

méně výhodná, než je tomu podle § 252 až 256 ZP.  Tato ustanovení upravují přísnější 

(kvalifikované) druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

– odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. Znamená to, že přímo mezi 

zaměstnancem agentury a uživatelem mohou být právními úkony127 založeny tyto druhy 

zvláštní odpovědnosti. Je tak připuštěna možnost, aby uživatel byl účasten právního 

úkonu vůči agenturnímu zaměstnanci. Tím však není negováno ustanovení § 309 odst. 1 

zákoníku práce128, protože ve zmíněném případě vystupuje uživatel vůči agenturnímu 

zaměstnanci svým jménem.           

 Jinak je tomu při obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu. Zaměstnanec 

může za škodu odpovídat výlučně svému zaměstnavateli, kterým je agentura práce. Ta 

ale odpovídá toliko za zprostředkování zaměstnání (dodávku pracovní síly), nikoliv za 

práci tohoto zaměstnance u uživatele (tuto práci řídí sám uživatel). Je tedy sporné, zda 

může agentura práce takovou odpovědnost za škodu převzít, což v praxi  běžně činí. 

Agentury zpravidla uzavírají pojistné smlouvy, na jejichž základě přebírají odpovědnost 

za škody způsobené svými zaměstnanci u uživatelů s tím, že takovou škodu poté uhradí 

pojišťovna. Jde o řešení, které reaguje na skutečnost, že zákoník práce neupravuje 

obecnou odpovědnost agenturního zaměstnance vůči uživateli za škodu, kterou 

způsobil.           

 Bylo by proto vhodné, aby zákoník práce v budoucnu tuto odpovědnost upravil   

a výslovně stanovil, že zaměstnanec agentury práce odpovídá za škodu, kterou způsobil 
                                                 
127 Těmito právními úkony jsou: 

• dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (upravena v        
§ 252 a 253 ZP), 

• dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, pokud cena těchto předmětů převyšuje 
50 000 Kč (upravena v § 255 a 256 ZP), a  

• písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu, pokud cena tohoto předmětu nepřevyšuje 
částku 50 000 Kč (upraveno v § 255 ZP). 

128 § 309 odst. 1 věta poslední ZP – „Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní 
úkony jménem agentury práce.“ 
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zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním uživateli.           

 Přímý odpovědnostní vztah mezi uživatelem a zaměstnancem agentury, pokud 

by ten způsobil uživateli škodu v obecných případech, může vzniknout jen v případě 

vybočení (excesu)129 z plnění pracovních úkolů či činnosti v přímé souvislosti s ním. 

V těchto případech by výše náhrady škody nebyla limitována130, protože odpovědnost 

zaměstnance by byla posuzována podle § 420 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 

Sb.).131  

 

 

6.3 Omezení agenturního zaměstnávání kolektivní smlouvou   

            

 Současná právní úprava umožňuje, aby rozsah agenturního zaměstnávání byl 

omezen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele132. Odborové organizace mohou mít 

totiž v určitých případech zájem na tom, aby bylo upřednostňováno zaměstnávání 

vlastních (kmenových) zaměstnanců před najímáním zaměstnanců agentury práce. 

Případné omezení agenturního zaměstnávání touto smlouvou může být formulováno 

různým způsobem, například procentním limitem ve vztahu k celkovému přepočtenému 

počtu zaměstnanců uživatele nebo zákazem či omezením této formy práce u určitých 

profesí. Takové omezující ujednání v kolektivní smlouvě zavazuje pouze smluvní 

strany, nedotýká se proto přímo třetích osob, tedy agentur práce a jejich zaměstnanců. 

Pokud by tedy zaměstnavatel porušil toto ujednání, vznikl by kolektivní spor133 mezi 

ním a odborovou organizací. V žádném případě by tak nebyla zpochybněna platnost 

uzavřených dohod o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce k uživateli.134 

                                                 
129 Takovým vybočením může být například krádež majetku uživatele tímto zaměstnancem nebo jinak 
způsobená škoda na majetku uživatele, pokud se jí zaměstnanec dopustil za okolností, kdy nekonal práci 
ani činnost v přímé souvislosti s ní. 
130 Tuto limitaci umožňuje § 257 odst. 2 ZP – „Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti 
nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřnásobku jeho průměrného 
měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla – li 
škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.“ 
131 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 24 - 25 
132 Srov. § 309 odst. 8 zákoníku práce 
133 Srov. §10 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 
134 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 17 



 56 

 V připravované koncepční novele zákoníku práce  je navrhováno zrušení tohoto 

ustanovení.  

 

6.4  Právo na informace a projednání      

            

 Důležitým právem zaměstnance je právo na informace a projednání 

(konzultace). Právo na informace v sobě zahrnuje povinnost zaměstnavatele poskytnout 

informace minimálně v zákonem stanoveném okruhu otázek135. Příjemcem této 

informace je především odborová organizace. Nepůsobí – li u zaměstnavatele odborová 

organizace, je příjemcem informace buď existující rada zaměstnanců, zástupce pro 

BOZP nebo přímo zaměstnanec.136 Právo na projednání zahrnuje povinnost 

zaměstnavatele jednat se zástupci zaměstnanců (popřípadě přímo se zaměstnanci)           

o otázkách vymezených zákonem137 s cílem dosáhnout shody.    

                                                 
135 Tento okruh je vymezen v § 279 odst. 1 ZP – „Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o: 

a) ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji, 
b) činnosti zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích důsledcích na životní prostředí     

a jeho ekologických opatřeních, 
c) právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné 

jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a uskutečněných změnách v předmětu 
činnosti zaměstnavatele, 

d) základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách, 
e) záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280, 
f) opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi 

a zamezení diskriminace, 
g) nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní 

zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu 
určitou,  

h) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108     
a zvláštním zákonem, 

i) záležitosti stanovené ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na základě jiného 
ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu 
stanoveném v § 294.“ 

Povinnosti uvedené pod písm. a) a b) se nevztahují na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně než 
10 zaměstnanců. 

136BOGNÁROVÁ, V. in: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2007, s. 428 
137 Podle § 280 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen se zaměstnanci projednat: 

a) pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele, 
b) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, 

opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním 
zaměstnanců podle § 62, 

c) nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, 
základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, 

d) převod podle § 338 až 342, 
e) bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101 až § 106 odst. 1 a § 108      

a zvláštním zákonem, 
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 V podmínkách agentur práce je sotva možné, aby u nich působili zástupci 

zaměstnanců, neboť zaměstnanci jedné agentury se ani neznají – každý z nich může 

pracovat u jiného uživatele, a to s rozdílnou délkou pracovněprávního vztahu. Vzniká 

proto otázka, jak může agentura práce plnit vůči svým zaměstnancům zákonnou 

povinnost poskytovat jim předepsané informace a konzultace. Bezpochyby tak při 

přípravě této právní úpravy bylo opomenuto přijmout speciální ustanovení, které by 

upravovalo (omezovalo) příslušné povinnosti agentur práce jako zaměstnavatelů. Je 

proto vhodné, aby byla stanovena zvláštní pravidla pro informování a projednání 

týkající se agenturních zaměstnanců. Samostatným ustanovením by mělo být uvedeno, 

ve kterých záležitostech má tuto povinnost agentura práce jako zaměstnavatel a ve 

kterých otázkách má tyto povinnosti uživatel.138  

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                                               
f) záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo na 

základě jiného ujednaného postupu pro informace a projednání na nadnárodní úrovni nebo 
v rozsahu stanoveném § 294. 

Povinnosti uvedené pod písmeny a) až c) se nevztahují na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně 
než 10 zaměstnanců. 

138 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 26 



 58 

7. Kontrola agenturního zaměstnávání     

    

 Kontrolní činnost v oblasti agenturního zaměstnávání vykonávají úřady práce     

a inspektoráty práce. Kromě toho se této problematiky dotýká i oprávnění finančních 

orgánů (správce daně), tedy zejména finančních úřadů.139 V této kapitole se však budu 

zabývat pouze kontrolní činností prvních dvou zmíněných subjektů. Kontrolní a sankční 

působnost je upravena v zákoně č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) a dále v zákoně o zaměstnanosti, a je mezi 

tyto orgány rozdělena následujícím způsobem: 

• Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspekce 

práce“) mají povahu obecných dozorčích orgánů a kontrolují dodržování obecně 

závazných pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce)                          

a dále normativních částí kolektivních smluv a vnitřních předpisů 

zaměstnavatele.140 

• Úřady práce kontrolují dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních 

předpisů souvisejících s trhem práce (zejména zákona o zaměstnanosti), 

dávkami a ochranou zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele.141 

 

V rámci agenturního zaměstnávání inspekce práce mimo jiné kontrolují142, zda 

jsou ze strany agentur práce a uživatelů dodržována pravidla agenturního zaměstnávání  

upravená v § 308 a § 309 zákoníku práce. Na základě četných zkušeností s porušováním 

těchto pravidel, byly totiž do zákona o inspekci práce s účinností od 1. 1. 2009 doplněny 

nové paragrafy 20a a 33a.143 Případné porušení § 308 a § 309 zákoníku práce tedy 

zakládá skutkovou podstatu přestupku fyzické osoby144 nebo správního deliktu 

                                                 
139 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. 2008, s. 8 
140 Bližší vymezení působnosti viz § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
141 ŠTEFKO, M. in: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2007, s. 489 - 490 
142 Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2009 je 
dostupná na adrese www.suip.cz v sekci Zprávy o činnosti. 
143 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 18 
144 § 20a zákona o inspekci práce: „Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního 
zaměstnávání tím, že poruší povinnost stanovenou v § 308 nebo § 309 zákoníku práce.“ 
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právnické osoby145, za což lze uložit pokutu až do výše 1 milionu Kč. Správní trestání 

se tak v souladu s těmito ustanoveními vztahuje i na porušení zásady o rovnosti 

pracovních a mzdových podmínek agenturních zaměstnanců s podmínkami 

srovnatelných zaměstnanců uživatele.146       

 Pokud jde o kontrolní a sankční činnost úřadů práce147 v oblasti agenturního 

zaměstnávání, zákon o zaměstnanosti vymezuje v § 139 a násl. tyto správní delikty: 

• zprostředkování zaměstnání bez povolení, porušení dobrých mravů či porušení 

zákona o zaměstnanosti při zprostředkování zaměstnání jiným způsobem148, 

s možnou pokutou do 2 milionů Kč; 

• umožnění výkonu nelegální práce, s možnou pokutou do 5 milionů Kč; 

• nesplnění oznamovací nebo evidenční povinnosti149, s možnou pokutou do 500 

tisíc Kč; 

• nevedení evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením či evidence 

pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením nebo 

nesplnění povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši 

povinného podílu150, s možnou pokutou do 1 miliónu Kč. 

 

Uložení pokuty však není jedinou sankcí. Kromě toho může MPSV, za 

podmínek stanovených v § 63 zákona o zaměstnanosti, odejmout agentuře práce 

povolení ke zprostředkování zaměstnání.       

  V budoucnu má dojít v oblasti kontroly agenturního zaměstnávání k výrazným 

změnám, které přispějí ke zkvalitnění služeb a k eliminaci agentur, které nedodržují 

nebo obcházejí právní předpisy. MPSV totiž připravilo novelu zákona o zaměstnanosti, 

která zpřísní podmínky pro vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání                

a uznávání odborné způsobilosti zástupců agentur práce. Novinkou v této oblasti by 

                                                 
145 § 33a zákona o inspekci práce: „Právnická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního 
zaměstnávání tím, že poruší povinnost stanovenou v § 308 nebo § 309 zákoníku práce.“ 
146 ŠUBRT, B. Ještě k agenturnímu zaměstnávání – pracovní podmínky zaměstnanců. Práce a mzda, 
2008, č. 10, s. 19 
147 Informace o výsledcích kontrolní činnosti úřadů práce jsou k dispozici na www.mpsv.cz v sekci 
Zaměstnanost. 
148 Blíže k této otázce v oddílech 4.1.2 Povolení ke zprostředkování zaměstnání a 4.1.3 Zánik povolení. 
149 Blíže k oznamovací a evidenční povinnosti  v oddílu 4.1.4 Povinnosti agentur práce. 
150 Blíže k této povinnosti v oddílu 4.1.4 Povinnosti agentur práce. 
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měly být odborné zkoušky a pravidelné (každoroční) přezkušování151  odborné 

způsobilosti zástupců agentur před komisí MPSV. Rozšířeny budou také důvody pro 

odejmutí licence – MPSV bude moci nově odejmout povolení, pokud se fyzická osoba 

nebo odpovědný zástupce právnické osoby na základě výzvy  bez vážných důvodů 

nedostaví k odbornému přezkoušení, nebo neuspěje při odborném přezkoušení - které 

umožní úřadům efektivně zasáhnout, pokud agentura nebude plnit zákonem stanovené 

povinnosti.152 Tyto změny mají MPSV umožnit účinně zasáhnout v případě 

nekvalitního poskytování služby zprostředkování zaměstnání agenturami práce               

a regulovat jejich živelný nárůst.         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 V souvislosti se zavedením odborných zkoušek a pravidelného přezkušování, které budou 
zpoplatněny, dojde ke změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů . Podle předloženého návrhu má být podání žádosti o složení odborné zkoušky a odborné 
přezkoušení zpoplatněno částkou 10 000 Kč. 
152 Viz Tisková zpráva MPSV ze dne 4. 2. 2010 (dostupná na 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8239/04022010.pdf) a Tisková zpráva MPSV ze dne 11. 3. 2010 
(dostupná na  http://www.mpsv.cz/files/clanky/8432/11032010_3.pdf)  
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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.153        

          

 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 

                                                 
153 ČIŽINSKÝ, P. Mezinárodní komparace vybraných právních aspektů v oblasti agenturního 
zaměstnávání. [online]. 2010-03-22. [cit. 2010-05-20]. Dostupné z http://www.migraceonline.cz/e-
knihovna/?x=2222313 
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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 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 
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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. 

   



 64 

Seznam zkratek 

            

APPS  Asociace poskytovatelů personálních služeb 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ES  Evropská společenství  

EU  Evropská unie 

MOP  Mezinárodní organizace práce 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ZoZ  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

ZP  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  
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Summary  

 

Agency Employment 

 

 

This thesis is focused on Agency Employment in the Czech Republic. The aim 

of this paper is to analyze current legislation of this issue and to highlight its potential 

shortcomings.           

 The thesis is divided into seven chapters.      

 The First chapter focuses on general characteristics of agency employment. The 

essence of agency work is a tripartite legal relationship arising between the temporary 

agency, its employee and the user. Within this relationship temporary work agency 

assigns the employee to perform work for the user.      

 The Second chapter discusses the sources of legislation on temporary agency 

work and is divided into two subchapters. In the subchapter entitled „International legal 

sources“, the work deals with the ILO Private Employment Agencies Convention        

No. 181. The following subchapter entitled „The Community legislation on temporary 

agency work“ is gradually focusing on three important directives of the European 

Communities - directive No. 91/383/EEC supplementing the measures to encourage 

improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration 

employment relationship or a temporary employment relationship; directive No. 

96/71/EC on the posting of workers in the framework of the provision of services;  and 

directive  No. 2008/104/EC on temporary agency work.     

 The Third chapter discusses the development of agency employment in the 

Czech legal order, briefly describes the legislation, which was contained in Act          

No. 65/1965 Coll., Labour code, then mentions changes that were in the Czech legal 

system implemented in 2004.        

 Chapter Four is devoted to the subjects of agency employment and it is 

subdivided into three parts. Part one deals with the first subject - job agency. First, this 

part generally characterizes the agency, then describes the conditions for obtaining 

permission to employment mediation. Then, this subsection focuses on the obligations 

of agencies - particularly the registration and notification obligations. The conclusion of 
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this subchapter refers to the Association of Personnel Services Providers, which brings 

together some employment agencies. The followig two subchapters describe remaining 

subjects – agency employee and user.       

 Chapter Five focuses on legal relationships arising from the agency employment. 

At the beginning, it describes a legal relationship between the agency and the employee, 

which is characterized by two legal acts - employment contract (or agreement on work 

activity) and written instruction of the agency. Then, it describes the legal relationship 

between the agency and the user, in which there is an agreement on temporary 

assignment of agency employee. In its last section, this chapter deals with the 

relationship between the agency employee and the user.     

 Chapter Six deals with the working conditions for temporary agency work. 

Gradually, it addresses the following issues - non-discrimination and equal employment 

and wage conditions, lability for damage, restrictions on agency employment by 

collective treaties and the right to information and consultation.  

 Chapter Seven addresses the question of control of agency employment and 

focuses on supervision carried out by the Labour Inspection and Labour Offices. 

The Conclusion summarizes the most significant deficits of the current 

legislation and expects that some of these shortcomings will be remedied in an 

upcoming conceptual amendment to the Labour Code. 
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