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Úvod  

 

Jedním ze základních sociálních práv, která jsou obsažena v Listině základních práv 

a svobod, je právo na práci. Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k 

němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Každý má 

právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.  

Institut agenturního zaměstnávání byl do českého právního řádu včleněn s účinností 

od roku 2004. Jedná se tedy o poměrně mladý institut, který se v posledních letech stal 

trendem na trhu práce. 

 Je pozitivní formou zaměstnávání fyzických osob. Je legální závislou prací, která je 

významná svou flexibilitou, pro kterou je velmi oblíbena u zaměstnavatelů, kteří 

v závislosti na změnách svých potřeb k plnění závazků, potřebují i měnit počet svých 

zaměstnanců. Na druhé straně je agenturní zaměstnávání velmi oblíbené i u 

zaměstnanců. Nezastupitelnou roli hraje u studentů při vyhledávání tzv. sezónních prací 

nebo u osob, které mají potřebu rychle najít jakoukoliv práci. V současné době se dá 

říci, že zaměstnanec, který přijme agenturní zaměstnání, tímto získá potřebné zkušenosti 

a má velkou šanci pro získání trvalého místa u uživatele, u kterého agenturní 

zaměstnání vykonával. 

Agenturní zaměstnávání je institut, který se mění v závislosti na potřebách 

společnosti i v závislosti na platné právní úpravě. Cílem této práce je výklad vybraných 

aspektů tohoto institutu, nastínění jeho vývoje i pokus o zhodnocení platné právní 

úpravy ve srovnání s předchozí právní úpravou. 

Obsah diplomové práce je rozdělen do 6 kapitol. 

První kapitola je věnována obecné problematice agenturního zaměstnávání a 

nejdůležitějším pojmům s ním spojených. Pro lepší pochopení agenturního 

zaměstnávání je zde zařazen například pojem závislé práce či outsourcingu, důraz je 

však kladen na samotné popsání pojmu agenturního zaměstnávání. 

Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj agenturního zaměstnávání. Je zde 

nastíněn pohled na mezinárodní úpravu agenturního zaměstnávání, krátký exkurz do 

evropské úpravy a přiblížení stávající právní úpravy v České republice. 

Hlavním subjektem agenturního zaměstnávání je agentura práce, které je věnována 

třetí kapitola. Ta upřesňuje její postavení k Úřadům práce, uživateli. Ve zbytku se 
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zabývá problematice povolení ke zprostředkování a samotnými povinnostmi agentur 

práce. 

Čtvrtá kapitola podrobněji rozebírá trojstranný vztah agentura práce-uživatel-

zaměstnanec agentury práce. Již samotný název této kapitoly Soukromoprávní úprava 

agenturního zaměstnávání značí problematiku uzavíraných vztahů při agenturním 

zaměstnávání a jejich jednotlivých institutů, například dočasné přidělení. 

Vzhledem k širokému rozsahu problematiky agenturního zaměstnávání je pátá 

kapitola věnována vybraným praktickým problémům současnosti. Je věnována 

pracovním a mzdovým podmínkám agenturního zaměstnance, zásadě rovnosti při jejich 

vytváření a dalším právům agenturního zaměstnance. 

 Vzhledem k účinnosti novely Zákona o zaměstnanosti, která se dotkla agenturního 

zaměstnávání, je poslední kapitola této diplomové práce věnována pohledu agentur 

práce na změny účinné od 1.1.2012. 

Diplomová práce je zpracována dle platné a účinné právní úpravy k 30.3.2012. 
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1. Základní pojmy týkající se agenturního zaměstnávání 

1.1. Zprostředkování zaměstnání 

Dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZP“) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoZ“) zprostředkovávají zaměstnání krajské pobočky Úřadu práce a právnické nebo 

fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání 

(agentury práce). 

 

Existují tři formy zprostředkování zaměstnání: 

 

 recruiment -  vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, 

a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. 

Vybraný uchazeč je zaměstnavatelem přímo zaměstnán, aniž by vznikl jakýkoli 

pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem. 

 agenturní zaměstnávání – tj. dočasné přidělení zaměstnance agentury práce 

k uživateli. Zaměstnanec je v pracovněprávním poměru s agenturou práce, 

uživatel zaměstnanci udílí pokyny týkající se provedení práce, kterou má u něj 

konat. Tuto formu zprostředkování zaměstnání vykonávají pouze agentury 

práce, Úřady práce ji nevykonávají. 

 poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí – u fyzické 

osoby jde o posouzení osobnostních předpokladů, schopností, dovedností pro 

výběr zaměstnání, ale i poradenská činnost týkající se přípravy na budoucí 

povolání, rekvalifikace. U zaměstnavatele se poradenská činnost zaměřuje na 

správný výběr zaměstnanců pro zvolenou pracovní pozici po zhodnocení 

osobnostních i kvalifikačních předpokladů uchazečů. Informační činnost spočívá 

v podávání informací o volných pracovních místech, možnostech zaměstnání a 

volných pracovních silách. 
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1.2. Závislá práce 

Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně
1
. 

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu 

podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 

218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

ve znění pozdějších předpisů). Základním pracovněprávním vztahem je pracovní poměr 

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

poměr. 

Vymezení závislé práce je také významné z hlediska daňové legislativy. Zákon č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, definuje příjmy ze 

závislé činnosti, které podléhají odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti, jíž za 

zaměstnance odvádí zaměstnavatel jako plátce daně. Závislá práce ve smyslu zákoníku 

práce je součástí závislé činnosti ve smyslu daňového zákona (tento pojem je ovšem 

širší).  

Pokud je závislá práce vykonávána v jiném, než pracovněprávním vztahu, jsou s tím 

v praxi spojeny značné daňové úniky a úniky v odvodu pojistného na sociální a 

zdravotní pojištění. Nezanedbatelné je již zmíněné riziko pro zaměstnance, kteří nejsou 

v režimu zákoníku práce a jsou proto v nevýhodném postavení, zejména při způsobení 

škody nebo pokud jim vznikne škoda např. úrazem při práci
2
. 

 

1.3. Outsourcing 

Tento pojem je velmi podobný pojmu agenturního zaměstnávání, ale přitom je 

nezbytné jej odlišovat. Jde o rozlišování termínu dodání pracovních sil a dodání 

výkonů. Outsourcing znamená, že firma uzavře smlouvu s jinou společností a tím jí 

                                                 

1
 § 2 odst. (1) ZP 

2
 ŠUBRT, B. Agenturní zaměstnávání. Práce a mzda, 2008, č. 4. 

http://www.mpsv.cz/ppropo.asp?ID=z218_2002o
http://www.mpsv.cz/ppropo.asp?ID=z218_2002o
http://www.mpsv.cz/ppropo.asp?ID=z361_2003o
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h66&effect=20.3.2008
http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=586/1992%20Sb.h66&effect=20.3.2008
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svěří výkon svých podpůrných a vedlejších činností, tj. dodání výkonů. Jde o druh dělby 

práce mezi dvěma společnostmi na základě smlouvy. Typickými činnostmi jsou např. 

úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů. 

Outsourcing není pojmem právním, nýbrž ekonomickým, a znamená zajištění prací 

prostřednictvím externích zdrojů. Outsourcingem je dílčí dodávka (subdodávka), 

prováděná dodavatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. O outsourcingu 

hovoříme, pokud činnost dodávaných osob není řízena vedoucími zaměstnanci 

uživatelské firmy, nýbrž dodavatelem, a dodavatel tak převezme plnou odpovědnost za 

výsledek práce
3
. 

Jako příklad můžeme uvést zajištění rautu v hotelu. O outsourcing se bude jednat 

v případě, kdy dodavatel nejenom obstará občerstvení na raut, ale zároveň i veškeré 

zaměstnance na tuto událost a mezi nimi určí i vedoucí zaměstnance, kteří se postarají o 

bezproblémový chod události či řešení nastalých problémů. Sám dodavatel musí 

provádět řízení této práce, musí stanovit počet a strukturu zaměstnanců, které k výkonu 

práce použije, přebírá tak odpovědnost za způsob a výsledek práce. 

Odlišným případem je, pokud dodavatel dodá pouze občerstvení na raut, ale o celý 

chod události se budou starat zaměstnanci hotelu, ve kterém se událost koná. V tomto 

případě nejde o outsourcing. Dodavatel občerstvení nemůže převzít odpovědnost za 

zaměstnance, kteří nejsou s dodavatelem v závislém poměru. 

 

1.4. Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání bylo do českého právního řádu zavedeno zákonem č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004, a doprovodnou 

novelou tehdejšího zákoníku práce č. 65/1965 Sb., která byla provedena zákonem č. 

436/2004 Sb., se stejným datem účinnosti. Před tímto datem nebyla činnost, kterou dnes 

nazýváme agenturním zaměstnáváním, nijak zákonem upravena, její faktické 

provozování však nebylo příslušnými orgány státní správy nijak postihováno
4
. 

                                                 

3
 ŠUBRT, B. Pracovněprávní problémy dodávek prací a agenturního zaměstnávání. Práce a mzda, 

2004, č. 13. 

4
 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2011. cit. s. 16 
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Z hlediska mezinárodněprávního je agenturní zaměstnávání upraveno Úmluvou 

Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce, která byla ČR 

ratifikována a publikována pod č. 38/2003 Sbírky mezinárodních smluv. 

 Právní definice agenturního zaměstnávání je uvedena v ustanovení § 307a ZP a 

následující a dále v ustanovení § 14 odst. (1) písm. b) a § 66 ZoZ. Agenturní 

zaměstnávání je považováno za výkon závislé práce, kdy agentura práce (zaměstnavatel 

na základě povolení podle zvláštního právního předpisu) dočasně přiděluje svého 

zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní 

smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. Agentura práce se zaváže zajistit svému 

zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele dle uzavřené smlouvy a zaměstnanec se 

zaváže vykonávat tuto práci dle pokynů uživatele a na základě dohody uzavřené mezi 

agenturou práce a uživatelem. 

Můžeme zde hovořit o tzv. pronájmu pracovních sil, který zavádí trojstranný právní 

vztah „agentura práce – zaměstnanec – uživatel“. Tento trojúhelník je specifický 

zejména v tom, že charakter vztahů v něm obsažených je z části pracovněprávní a 

z části obchodněprávní, resp. občanskoprávní. Agenturní zaměstnávání bývá řazeno 

mezi tzv. prekérní zaměstnání (Non – Standard Employment), tedy zaměstnání s menší 

mírou stability a zároveň vyšší flexibilitou oproti standardnímu pracovnímu poměru 

(kmenovým zaměstnancům)
5
.  

 

2. Vývoj agenturního zaměstnávání a jeho právní úprava 

2.1. Náhled do historie agenturního zaměstnávání  

Jak již bylo výše uvedeno, agenturní zaměstnávání bylo do českého právního řádu 

zakotveno až s účinností zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

Pojem agentura práce se před účinností výše uvedeného zákona téměř nepoužíval. 

V tomto období existovaly subjekty označované jako pracovní agentury, jejichž hlavní 

činností bylo dočasné přidělování svých zaměstnanců k jiným zaměstnavatelům. 

Činnost pracovních agentur byla zakotvena v § 38 odst. (4) zákona č. 65/1965 Sb., 

                                                 

5
 PICHRT, J. in: BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 748 
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zákoník práce, ve znění platném k 30. 9. 2004, a v § 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., 

kterým se prováděl zákoník práce. Obě ustanovení byla ke dni 30. 9. 2004 zrušena
6
.  

V uvedeném ustanovení starého ZP byl upraven institut dočasného přidělení 

zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě. V případě, že 

zaměstnanec souhlasil s dočasným přidělením a uzavřel se zaměstnavatelem písemnou 

dohodu, bylo možné zaměstnance přidělit dočasně k jinému zaměstnavateli.  

Zaměstnanci byla i nadále vyplácena mzda a případné cestovní náhrady od jeho 

stálého zaměstnavatele, pokud neuzavřel dohodu s druhým zaměstnavatelem, že ten 

bude stálému zaměstnavateli hradit dohodnutou část poskytnuté mzdy. 

Ustanovení § 38 odst. (4) bylo do ZP zařazeno v roce 1988 a jeho účelem, podle 

tehdejší důvodové zprávy, bylo umožnit zaměstnavatelům dočasně přidělit zaměstnance 

k jinému zaměstnavateli v případech, kdy se organizace sdružují k operativní 

spolupráci, například k realizaci výsledků rozvoje vědy a techniky v praxi, při 

zabezpečení závodního stravování apod.
7
.  

Uvedené ustanovení bylo různými způsoby obcházeno, neboť podle tohoto 

ustanovení nemohla agentura práce po uživateli vedle refundace poskytnuté mzdy 

zaměstnanci, popř. cestovních náhrad, požadovat tzv. provizi, která byla ziskem 

agentury práce za poskytované služby. 

K dočasnému přidělování zaměstnanců nebylo potřeba žádného speciálního 

povolení, proto se tím zabývaly vedle agentur práce i jiné subjekty, kterým k této 

činnosti chyběla způsobilost. Tyto subjekty mnohdy neměly praxi v daném oboru nebo 

měly nedostatečné znalosti pracovněprávních předpisů. 

Vzhledem k tomu, že v právní úpravě chyběla úprava agenturního zaměstnávání, 

byly hojně využívány k dočasnému přidělené zaměstnanců dohody o provedení práce, 

ačkoli její využívání při dočasném přidělování zaměstnanců zákon neumožňoval, 

protože dohoda o provedení práce neměla opakující se charakter, nýbrž pouze 

jednorázový.  

Před rokem 2004 navíc chyběla v právní úpravě existence regulace vztahů mezi 

zaměstnavateli, kteří si své zaměstnance navzájem pronajímali, i existence podmínek 

vztahujících se k pronajímaným zaměstnancům, tedy podmínek, která jsou pro 

                                                 

6
 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2011.  

7
 JOUZA, L., ŽENÍŠKOVÁ, M., SALAČOVÁ, M. Agenturní zaměstnávání. Praha: ASPI, 2005.  
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agenturní zaměstnávání typická, např. rovné zacházení s agenturními zaměstnanci a 

stálými zaměstnance, zákaz diskriminace… 

Závěrem lze říci, že v tomto období chyběla právní úprava agenturního 

zaměstnávání a subjekty, které provozovaly dočasné přidělování zaměstnanců, se 

mnohdy pohybovaly na hranici zákona nebo dokonce za ní, ale vzhledem k vzrůstající 

ekonomické potřebě právní regulace v této oblasti příslušné orgány veřejné správy 

činnost pracovních agentur tolerovaly. 

 

2.2. Vývoj agenturního zaměstnávání na mezinárodní úrovni 

2.2.1.  Mezinárodní organizace práce 

Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) byla založena 11. 4. 1919 jako 

stálé zřízení Společenství národů s cílem podpory světového míru na základě sociální 

spravedlnosti. Od roku 1946 je MOP specializovanou organizací OSN se sídlem 

v Ženevě, jejíž hlavním úkolem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně 

uznávaných pracovních práv.  

MOP hraje nezastupitelnou roli při spolupráci států v oblasti sociálních práv na 

mezinárodní úrovni. Formulované programy MOP mají stejnou důležitost jako činnost 

vlády států. MOP svou činností vytváří mezinárodní pracovní standardy, programy 

přispívající ke zlepšení pracovních a životních podmínek, organizuje technickou 

spolupráci států. Zároveň má důležité postavení v oblasti školení, vzdělávání a 

výzkumu, za účelem dosažení pokroku v oblasti  rehabilitace, politice zaměstnanosti, 

pracovní administrativě rozvoje managementu, družstvech, v oblasti sociálního 

zabezpečení, pracovní statistiky a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Při příležitosti padesátého výročí MOP v roce 1969 obdržela tato organizace 

Nobelovu cenu míru. 

 

2.2.2. Úmluva MOP č. 181 

Stěžejním dokumentem pro oblast agenturního zaměstnávání je Úmluva 

Mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých agenturách práce (dále jen 

„Úmluva“), která byla přijata 19. 6. 1977 a vstoupila v platnost 10. 5. 2000. Česká 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1969
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr
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republika při její ratifikaci využila článek 2 odst. (4) písm. a) Úmluvy
8
 a dočasné 

přidělení zaměstnanců (tj. služba uvedená v čl. 1 odst. (1) písm. b)
9
) zlegalizovala až 

novelou již zmiňovaného zákona č. 435/2004 Sb., s účinností od 1. 10. 2004, který 

zavedl institut agenturního zaměstnávání do českého práva. Do účinnosti tohoto zákona 

byl institut agenturního zaměstnávání de iure protizákonný.  

Úmluva obsahuje v čl. 1 důležité definice týkající se agenturního zaměstnávání – 

definice soukromé agentury práce, pracovníků a zpracování osobních dat pracovníků. 

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

pracovníků a všechna odvětví ekonomické činnosti. Netýká se přijímání a umísťování 

námořníků.  

Úmluva zahrnuje možnost státu povolovat činnost soukromých agentur práce i 

možnost vyloučit určité druhy jejich činností, čehož využila i Česká republika v roce 

2009, kdy vydala nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže 

formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. Reagovala 

tak na aktuální vývoj na trhu práce v oblasti agenturního zaměstnávání a regulace 

přílivu nových pracovních sil ze zahraničí. 

Čl. 3 Úmluvy stanoví, že právní postavení soukromých agentur práce je stanoveno v 

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

organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků. 

Úmluva dbá na dodržování svobody sdružování, právo kolektivně vyjednávat i 

zákaz diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politických 

názorů, národnostního a sociálního původu nebo bez jakékoli jiné formy rozlišování 

pokryté národním zákonodárstvím a praxí, jako je například věk nebo zdravotní 

postižení. Zároveň dbá na ochranu práv osobnostních a respektuje ochranu soukromí
10

. 

                                                 

8
 Členský stát může, po konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi příslušných 

zaměstnavatelů a pracovníků: a) za určitých okolností zakázat činnost soukromých agentur práce ve 

vztahu k určitým kategoriím pracovníků nebo odvětvím ekonomické činnosti, pokud jde o poskytování 

jedné nebo více služeb uvedených v článku 1, odstavec 1;… 

9
 služby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici třetí straně, kterou může být 

fyzická nebo právnická osoba (která se dále bude nazývat ”uživatelský podnik”), jež stanoví jejich úkoly 

a dohlíží nad jejich provedení. 

10
 viz čl. 4 – 6 Úmluvy 
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Čl. 7 zakazuje soukromým agenturám práce účtovat pracovníkům přímo nebo 

nepřímo, zcela nebo zčásti, jakékoli poplatky nebo náklady. Kompetentní orgán může 

povolit výjimky z tohoto zákazu, pokud jde o některé kategorie pracovníků, jakož i 

určité typy služeb poskytovaných soukromými agenturami práce. V ČR této možnosti 

zákonodárce nevyužil a žádné výjimky v českém právním řádu nestanovil, ZoZ výjimky 

nepřipouští. 

Následující články se týkají ochrany při dočasném přidělování zaměstnanců v rámci 

příhraniční spolupráce i ochrany dětí. 

Členské státy mají za úkol zajistit odpovídající ochranu pracovníků dočasně 

přidělovaných agenturami práce v taxativně vyjmenovaných záležitostech
11

. Jedná se o 

např. záležitosti svobody sdružování, minimální mzdy, pracovní doby, ochrany a dávky 

v mateřství… Každý stát také vymezuje, zda v těchto věcech rozhoduje agentura práce 

nebo uživatel. 

 

2.3. Unijní úprava agenturního zaměstnávání 

 Institut agenturního práva je ovlivňován unijním právem od vstupu České republiky 

do Evropské unie. Na jeho úrovni existuje několik předpisů týkajících se agenturního 

zaměstnávání.  

 Základní právo na pracovní podmínky respektující zdraví pracovníka, jeho 

bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a 

týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou je vyjádřeno v Listině 

základních práv Evropské unie. 

Důležitou roli hraje Směrnice Evropského parlamentu a rady 96/71/ES o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb, Směrnice 91/383/EHS a Směrnice 2008/104/ES 

o agenturním zaměstnávání. K druhotným směrnicím zařazujeme např. Směrnici Rady 

2000/43/ES a Směrnici Rady 2000/78/ES, zakazující přímou i nepřímou diskriminaci 

zaměstnanců. 

Směrnice o agenturním zaměstnávání 2008/104/ES (dále jen „směrnice“) byla 

přijata po mnoha letech jednání Evropským parlamentem 22. 10. 2008. Schválena byla 

Radou dne 19. 11. 2008, v platnost vstoupila dne 5. 12. 2008.  

                                                 

11
 čl. 11 Úmluvy 
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Směrnice zavazovala členské státy nejpozději do 5. 12. 2011 přijmout a zveřejnit 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí nebo zajistit, aby 

se na nezbytné úpravě dohodli sociální partneři. Do 5. 12. 2003 Komise přezkoumá její 

praktické uplatňování a v případě potřeby navrhne potřebné změny
12

.  

Směrnice stanoví, že zaměstnanec přidělený agenturou práce má nárok na stejné 

pracovní podmínky, jako by měl u uživatele v případě, že by byl u něj zaměstnán  na 

stejném místě jako kmenový zaměstnanec. Podmínky jsou definovány jako podmínky 

stanovené v právních a správních předpisech, kolektivních smlouvách nebo dalších 

obecně závazných ustanoveních. 

Povinnost uživatele informovat dočasně přidělené zaměstnance agentury práce o 

nabídce volných pracovních míst je stejně jako ve směrnici zakotvena i v § 279 odst. (3) 

ZP. 

Směrnice sice nezmiňuje institut dohody o pracovní činnosti, ale její působnost je 

vztažena i na zaměstnance agentury práce, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti, 

neboť jde o určitý druh částečného pracovního úvazku. 

Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru 

na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (tj. agenturním zaměstnávání) je 

upravena plně transponovanou směrnicí do české právní úpravy Směrnicí č. 

91/383/EHS.  

 

2.4. Vnitrostátní prameny právní úpravy agenturního zaměstnávání 

Významnými předpisy v této oblasti je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

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

předpisů.  

Podle § 129 ZoZ se postup při provádění kontroly podle tohoto zákona řídí 

zvláštním právním předpisem, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZSK“), pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro kontrolu 

dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto zákona a pro 

uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

                                                 

12
 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 
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kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro kontrolu agenturního zaměstnávání je stěžejním předpisem zákon č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje okruh kontrolních 

pravomocí inspekce práce. 

Zmínku o agenturním zaměstnávání najdeme i v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 58 odst. (9)
13

. 

Právní úprava agenturního zaměstnávání však není upravena pouze zákony. 

Z podzákonných předpisů je nejvýznamnější nařízení vlády o stanovení druhu prací, 

které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele 

zprostředkovávat
14

. 

 

3. Agentury práce 

3.1.  K agentuře práce obecně 

Agentura práce je zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba), který na základě 

povolení vydaného podle zvláštního právního předpisu zprostředkovává zaměstnání
15

 za 

podmínek stanovených ZP, a který je nezávislý na veřejných orgánech.  

Dle unijního práva je agentura práce definována jako fyzická nebo právnická osoba, 

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

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

nichž tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich dohledem a vedením pracují
16

. 

Agentura práce tedy zaměstnává uchazeče o práci, které dočasně pronajímá jinému 

zaměstnavateli, u kterého zaměstnanec následně vykonává stejnou nebo obdobnou práci 

                                                 

13
 V případě agenturního zaměstnání se pro účely tohoto ustanovení za zaměstnavatele považuje 

zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec agentury práce dočasně vykonává práci podle pracovní smlouvy 

nebo dohody o pracovní činnosti, není-li mezi agenturou práce a takovým zaměstnavatelem dohodnuto 

jinak. 

14
 nařízení vlády ze dne 5. 3. 2009, Sb. 64/2009, Č. 21/2009, 12. 3. 2009 

15
 § 14 odst. (3) písm. b) ZoZ 

16
 čl. 3 odst. (1) písm. b) směrnice č. 2008/104 EU 
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jako jeho stálí kmenoví zaměstnanci, kteří jej řídí. „Pronajatý“ zaměstnanec je však 

stále zaměstnancem agentury práce, která mu vyplácí mzdu.   

 

3.2. Agentura práce x Úřad práce 

Veřejnoprávní úpravu zprostředkování zaměstnání najdeme v § 14 ZoZ. Za 

podmínek stanovených tímto zákonem zaměstnávání zprostředkovávají krajské pobočky 

Úřadu práce a agentury práce. Zatímco Úřad práce může podle § 14 odst. 5 ZoZ 

provádět pouze zprostředkovatelskou činnost, uvedenou v odstavci 1 pod písmeny a) a 

c)
17

, agentury práce mohou provádět veškerou zprostředkovatelskou činnost, tedy i 

zprostředkovatelskou činnost uvedenou pod písm. b). Krajské pobočky Úřadu práce a 

agentury práce plně spolupracují při řešení situace na trhu práce. 

 

3.2.1. Vymezení rozdílu 

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Plní úkoly v oblastech 

zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a 

v oblasti státní sociální podpory. Úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. se 

považují za kontaktní pracoviště krajských poboček
18

. Pokud Úřad práce určí, mohou 

být některé úkony vůči němu činěny prostřednictvím pověřeného kontaktního místa 

veřejné správy.  

Agentura práce, jak bylo již výše zmíněno, je jakákoliv fyzická nebo právnická 

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

práce na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (nabídka pracovních míst, 

nabídka zaměstnanců pro dočasné přidělení k práci u uživatele, jiné služby, které se 

vztahují k hledání zaměstnání – např. poskytování informací o zaměstnání). Agentura 

práce zprostředkovává zaměstnání, stejně jako Úřad práce. Na rozdíl od Úřadu práce 

                                                 

17
 § 14 odst. (1) Zprostředkováním zaměstnání se 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, kterým se rozumí jiná 

právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen "uživatel"), c) 

poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

18
 zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=435/2004%20Sb.h14.5&effect=20.3.2008
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však se zaměstnanci uzavírá pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti za 

účelem dočasného přidělení zaměstnanců k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. 

V souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních 

věcí byl zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s těmito 

opatřeními, s  účinností od 1. 1. 2011, do ZoZ vložen § 58a, který stanoví, že agentury 

práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání jen za podmínky, že mají sjednáno 

pojištění pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele, a to ve výši zajišťující 

výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku všech dočasně 

přidělených zaměstnanců. Doklad o sjednání tohoto pojištění je agentura práce povinna 

doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

 

3.2.2. Sdílené zprostředkování zaměstnání 

Ke zvýšení efektivity zprostředkování zaměstnání a využití různých forem 

zprostředkování uchazečům o zaměstnání, kteří sami aktivně práci hledají, může krajská 

pobočka Úřadu práce uchazeče o zaměstnání zařadit, na základě individuálního akčního 

plánu a s jeho předchozím písemným souhlasem, do programu tzv. sdíleného 

zprostředkování zaměstnání.  

Sdílené zprostředkování zaměstnání je nově zavedený institut s účinností od 1. 1. 

2012, zajišťovaný Úřadem práce ČR ve spolupráci s agenturami práce, které jsou 

odměňovány příspěvkem za každého uchazeče o zaměstnání, kterému zaměstnání 

zprostředkovali. Zároveň jsou agentury práce bonifikovány navíc v případě, že ho 

umístí do pracovního poměru na dobu neurčitou a také v případě, že si tento člověk 

zaměstnání udrží po dobu minimálně 6 měsíců. Krajské pobočky Úřadu práce tak 

spolupracují s agenturami práce při řešení situace na trhu práce, což je významným 

krokem ke zvyšování počtu umisťovaných uchazečů o zaměstnání a snížení tak počtu 

nezaměstnaných. 

 

3.3. Postavení uživatele 

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, počet zaměstnanců a jejich 

struktura je plně v kompetenci zaměstnavatele. Vybírat si své zaměstnance podle svého 
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rozhodnutí může zaměstnavatel sám, prostřednictvím úřadu práce, či za pomoci 

agentury práce, popřípadě jiným vhodným způsobem. Pokud se zaměstnavatel rozhodne 

pro využití služeb agentur práce, dostává se do postavení uživatele. 

Uživatel je subjektem, který využívá pracovní sílu dočasně přiděleného zaměstnance 

agenturou práce na základě dohody uzavřené mezi uživatelem a agenturou. Tato 

právnická nebo fyzická osoba má od agentury práce „pronajatého“ zaměstnance, 

kterému sama přiděluje práci a také ji kontroluje.  

Postavení uživatele na trhu práce má velkou výhodu v tom, že rozsáhlou pracovně 

právní agendu vede agentura práce a uživatel tak pouze využívá služeb mu přidělených 

zaměstnanců. Navíc v případě okamžitého ukončení spolupráce mezi uživatelem a mu 

dočasně přiděleným zaměstnancem zde odpadá nutnost složitého rozvazování 

pracovního poměru. 

 

3.4. Povolení agentury práce ke zprostředkování zaměstnání 

Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným 

zaměstnáním, pokud ZoZ nestanoví jinak, je zaměstnání, které zakládá povinnost 

odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

nebo zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní 

pracovní doby, nebo které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší 

než 3 měsíce, anebo které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud 

možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti 

ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.19 

Důležitou úlohu hrají v této oblasti agentury práce. Aby tyto subjekty mohly 

vykonávat činnost zprostředkování zaměstnání, je nezbytné, aby jim bylo vydáno tzv. 

povolení ke zprostředkování zaměstnání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost 

získat licenci k výkonu zprostředkování zaměstnání je stanovena již v čl. 3 odst. (2) 

Úmluvy MOP č. 181, který stanoví, že podmínky, jimiž se řídí činnost soukromých 

agentur práce, stanoví člen systémem udělování licencí nebo povolení, s výjimkou 

případů, kdy jsou tyto podmínky řízeny nebo stanoveny příslušnými národními předpisy 

                                                 

19
 § 20 odst. (1) ZoZ 
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nebo praxí jinak. Tento článek byl do českého právního řádu zakotven v § 14 odst. (3) 

písm. b) ZoZ. 

 

3.4.1. Podmínky pro udělení povolení 

Povolení je vydáváno na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby, která se 

podává u generálního ředitelství Úřadu práce. Žadatel musí splnit zákonem stanovené 

podmínky a přiložit všechny potřebné dokumenty. Povolení je následně vydáváno jako 

povolení zprostředkování zaměstnání na území České republiky, zprostředkování 

zaměstnání cizinců na území České republiky nebo povolení ke zprostředkování 

zaměstnání do zahraničí. 

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je její 

dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost 

a bydliště na území České republiky.
20

 

Fyzická osoba musí splnit podmínku bezúhonnosti, to znamená, že osoba nebyla 

pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. 

Svou bezúhonnost fyzická osoba dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být 

starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba bezúhonnost dokládá též odpovídajícími 

doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se 

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

takový doklad nevydává, čestným prohlášením učiněným před příslušným správním 

nebo soudním orgánem tohoto státu. 

Žadatel musí dále splnit podmínku odborné způsobilosti, která zahrnuje dosažené 

vzdělání a praxi v oboru. Osoba musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání nebo 

střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné 

vzdělání v konzervatoři. Vedle ukončeného vysokoškolského vzdělání je nutná nejméně 

dvouletá odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který 

má být zprostředkování zaměstnání povoleno. Pokud má žadatel jiné než vysokoškolské 

vzdělání, viz výše, musí mít odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo 

v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno v délce nejméně pěti 

let. 

                                                 

20
 § 60 odst. (2) ZoZ 
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V případě, že je žadatelem o udělení povolení právnická osoba, je nezbytné, aby 

měla ustanoveného odpovědného zástupce. Takový zástupce musí splňovat podmínky 

pro udělení povolení fyzické osobě. Fyzická osoba může být ustanovena do funkce 

odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby. Pokud fyzická osoba s uděleným 

povolením je odpovědným zástupcem, nemůže současně vykonávat samostatně činnost 

zprostředkovatele zaměstnání. Není tedy možné, aby po splnění zákonných podmínek 

jedním člověkem vznikly dva či více subjektů s povolením ke zprostředkování 

zaměstnání. 

Uvedené zákonné podmínky, zejména délka odborné praxe, mohou tvořit určitou 

bariéru pro získání povolení k podnikání v oboru zprostředkování zaměstnání. Pokud 

chce tedy fyzická osoba podnikat v oboru zprostředkování zaměstnání a nemá 

požadovanou praxi, její jedinou možností je založit právnickou osobu (například 

společnost s ručením omezením) a získat na pozici odpovědného zástupce někoho 

s požadovanými odbornými zkušenostmi
21

. 

Pokud existuje důvodné podezření, že žadatel závažným způsobem ohrožuje 

chráněné zájmy nebo neoprávněně poskytuje zprostředkovatelskou činnost, je Úřad 

práce oprávněn přezkoumat jeho způsobilost k této činnosti. 

Další z podmínek pro získání povolení je udělení souhlasného závazného stanoviska 

Ministerstvem vnitra. To po podání žádosti generálním ředitelstvím Úřadu práce 

posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, 

bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.  

Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke 

zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 15 

pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do 

konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání 

souhlasí
22

. K zakotvení tohoto ustanovení došlo s účinností od 1. ledna 2009 s cílem 

zabránit nezákonným aktivitám v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání, včetně 

přístupu cizinců na český pracovní trh prostřednictvím agentur práce, a nevhodným 

                                                 

21
 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 

22
 § 60a odst. (3) ZoZ 
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aktivitám, které souvisejí se zprostředkováním českých občanů do ciziny
23

. Od 1. 1. 

2011 se staly účinné změny týkající se agenturního zaměstnávání, mimo jiné se 

prodloužily lhůty k vydání závazného stanoviska na 15 dnů ode dne obdržení žádosti o 

udělení povolení, zrušilo se uvádění územního obvodu do žádosti a zpřísnila se 

ustanovení o splnění podmínek nového odpovědného zástupce
24

. 

 

3.4.2. Žádost o povolení 

Náležitosti žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání jsou uvedeny v § 61 

ZoZ a jsou jimi: 

- identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby 

- předmět podnikání, u fyzické osoby se uvádí i místo podnikání 

- formu zprostředkování dle § 14 odst. (1) ZoZ , pro kterou je povolení žádáno 

- druhy prací, pro které je povolení žádáno 

- u právnické osoby ještě identifikační údaje odpovědného zástupce 

 

K podané žádosti je právnická osoba povinna připojit potvrzení o bezúhonnosti 

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

způsobilosti odpovědného zástupce. Dále připojuje prohlášení odpovědného zástupce, 

který tímto vyjadřuje souhlas s ustanovením do funkce odpovědného zástupce, a adresu 

svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět. 

Fyzická osoba k žádosti připojuje potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické 

osoby, doklad o odborné způsobilosti a adresu pracovišť, která budou zprostředkování 

provádět. 

Doklady o splnění podmínek k udělení povolení musí být předloženy v ověřeném 

opise nebo ověřené kopii. Případné změny je osoba povinna oznámit do jednoho měsíce 

ministerstvu. 

                                                 

23
 STEINICHOVÁ, L. In STEINICHOVÁ, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010. 

24
 BIČÁKOVÁ, O. Změny v agenturním zaměstnávání od 1. ledna 2011. [online]. [cit. 1. března 

2012], s. 1. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10041 
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Formulář žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání je k dispozici ke stažení 

na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
25

. Uvedené tiskopisy 

jsou rozdílné jak pro právnické a fyzické osoby, ale i podle jednotlivých 

zprostředkovatelských činností.  

 

3.4.3. Vydání a zánik povolení  

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

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku. Cena 

vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky je 5 000 

Kč
26

, cena povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky a 

povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí je 10 000 Kč
27

. 

 

Ve vydaném povolení se uvedou následující údaje: 

- identifikační údaje fyzické osoby (s výjimkou rodného čísla a místa narození)/ 

identifikační údaje právnické osoby, 

- u právnické osoby navíc identifikační údaje odpovědného zástupce (s výjimkou 

rodného čísla a místa narození), 

- forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání 

povoluje, 

- a doba, na kterou se povolení vydává. 

 

Povolení je vydáno maximálně na dobu tří let. Výjimku tvoří povolení ke 

zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) ZoZ, které 

se právnickým nebo fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu 

služeb, vydává na dobu neurčitou. Ačkoliv nejde dobu, na kterou je povolení 

vydáno, prodloužit, lze zajistit pokračování zprostředkovatelské činnosti tak, že se 

podá žádost nová, zahájí se nové správní řízení, tedy povolení lze udělit opakovaně. 

 

                                                 

25
 http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr 

26
 položka 9 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb. 

27
 položka 9 písm. d) a e) zákona č. 634/2004 Sb. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast2.aspx#par14
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Povolení zaniká v případech uvedených v § 63 odst. (1) ZoZ a to: 

- 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, 

- nebo rozhodnutím generálního ředitelství Úřadu práce o odejmutí povolení. 

 

K rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce o odejmutí povolení ke 

zprostředkování zaměstnání dojde v případě, že právnická nebo fyzická osoba 

(držitel povolení): 

- přestane splňovat podmínky uvedené v § 60 ZoZ pro udělení povolení ke 

zprostředkování zaměstnání, 

- zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným povolením ke 

zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti 

vyplývající z tohoto zákona, 

- zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění podle § 58a ZoZ nebo 

nedoloží generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání doklad o sjednání 

tohoto pojištění, 

- poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo § 309 ZP, 

- opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59 ZoZ, 

-  nebo o to požádá. 

 

K odejmutí uděleného povolení může také dojít v případě, že bylo generálním 

ředitelstvím Úřadu práce zahájeno na základě podnětu Ministerstva vnitra řízení o 

odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání, ve kterém bylo Ministerstvem 

vnitra vydáno nové nesouhlasné stanovisko podle § 60a ZoZ, které posoudilo, že 

udělení povolení držiteli bylo v rozporu s veřejným pořádkem, bezpečností nebo 

dodržováním práv třetích osob. Ministerstvo takové povolení odejme, o opakované 

udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání může fyzická nebo právnická osoba 

požádat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí 

povolení. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast2.aspx#par60
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast2.aspx#par58a
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast13h5.aspx#par308
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast2.aspx#par59
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V rozhodnutí o odejmutí povolení je uveden den, ke kterému je agentura práce 

povinna ukončit svou činnost. Ode dne doručení rozhodnutí o odejmutí může 

agentura práce vykonávat pouze takovou činnost, která není v rozporu 

s rozhodnutím o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

 

3.5. Povinnosti agentury práce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ke konci roku 2009 evidovalo 2 150 

agentur práce s licencí na zprostředkování zaměstnání. Z celkového počtu mělo 1 078 

subjektů povolení i ke zprostředkování práce cizincům na území ČR. 

Úřady práce v témže roce zkontrolovaly 674 zprostředkovatelů zaměstnání a uložily 

jim 153 pokut v celkové výši 22 330 881 Kč. Nejvíce pokut rozdali inspektoři Úřadu 

práce v Plzni, a to za víc než 12 milionů Kč. Milionové sankce za porušení předpisů 

dostaly agentury také od Úřadů práce v Písku a v Praze. S nulovými sankcemi dopadlo 

šetření zlínského úřadu práce, který zkontroloval celkem 18 subjektů.
28

 

V uvedených kontrolách bylo zjišťováno, jestli zprostředkovatelé práce dodržují 

právní předpisy. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu nedostatků v činnosti kontrolovaných 

subjektů byla přijata novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2011, která 

přinesla ještě důslednější kontrolu v dodržování povinností a zpřísnění podmínek pro 

získání povolení ke zprostředkování zaměstnání. 

 

3.5.1. Povinné pojištění proti úpadku 

Agentura práce je oprávněna zprostředkovávat zaměstnání, tedy zaměstnávat 

fyzické osoby za účelem výkonu práce u uživatele
29

, jen za podmínky, že má sjednáno 

povinné pojištění pro případ svého úpadku a pro případ úpadku uživatele. 

V současné době povinné pojištění agentur práce proti úpadku nabízí pojišťovna 

Slavia a.s. a UNIQA pojišťovna
30

, jejichž pojistné podmínky byly konzultovány s 

daným útvarem MPSV.  

                                                 

28
 FILIPOVÁ, Š.: Tisková zpráva MPSV. Březen 2010. [online]. [cit. 5. března 2012], s. 1. Dostupné 

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/8432/11032010_3.pdf 

29
 § 14 odst. (1) písm. b) ZoZ 
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Výše sjednaného pojištění zajišťuje výplatu mzdy do výše trojnásobku průměrného 

měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců k výkonu práce. Počet 

všech dočasně přidělených zaměstnanců se stanoví ke dni uzavření pojistné smlouvy. 

Pojištění proti úpadku není povinna uzavírat agentura práce, která nemá dočasně 

přiděleného žádného zaměstnance, a to až do okamžiku, kdy tuto činnost začne fakticky 

vykonávat. 

Doklad o sjednání tohoto pojištění je agentura práce povinna doložit generálnímu 

ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 

ke zprostředkování zaměstnání. Povinnost agentur práce doložit doklad o sjednání 

pojištění je splněna doložením kopie sjednané pojistné smlouvy nebo příslibem 

pojistného plnění. 

V případě, že agentura povinnost sjednání pojištění proti úpadku nesplní, může jí 

být odejmuta licence ke zprostředkování zaměstnání a vedle toho být sankcionována 

peněžitou pokutou do výše až 2 miliony Kč. 

 

 

3.5.2. Oznamovací povinnost 

Pro účinnou kontrolu činnosti agentury práce je potřeba, aby agentura práce vedla 

evidenci o své činnosti. Je povinna vést evidenci o počtu volných míst, na které je 

požadováno zprostředkování zaměstnání agenturou práce, o umísťovaných fyzických 

osobách a o svých zaměstnancích, kterým agentura zprostředkovává zaměstnání. 

Pro statistické účely sděluje agentura práce do 31. ledna každého roku generálnímu 

ředitelství Úřadu práce údaje za předchozí kalendářní rok o počtu volných míst, na které 

je požadováno zprostředkování zaměstnání, údaje o počtu umístěných fyzických osob a 

údaje o počtu jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u 

uživatele, přičemž se uvede zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů 

Evropské unie, počet občanů ostatních členských států Evropského hospodářského 

prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti. 

                                                                                                                                               

30
 MPSV: Nejčastěji kladené dotazy k problematice pojištění agentur práce. [online]. [cit. 5. března 

2012], s. 1. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/10603 
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Pokud neplní agentura práce oznamovací povinnost, pak se podle ZoZ fyzická osoba 

dopouští přestupku (právnická osoba správního deliktu), za což jí může být uložena 

pokuta až do výše 500 000 Kč. 

V této souvislosti je vhodné zmínit zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, účinný od 1. 1. 2012, 

který do českého právního řádu vnesl nový zásadní institut odpovědnosti právnických 

osob, jenž ovlivnil nejen platnou právní úpravu, ale i celou společnost.  Má podstatné 

dopady jak na život společnosti, tak i na život jednotlivce. Nový zákon stanoví 

podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranné opatření, které lze 

za spáchání trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti nim. 

Specifikuje trestné činy, které právnická osoba může spáchat a vymezuje pojem účinné 

lítosti (dobrovolné upuštění od dalšího trestného jednání a odstranění škodlivého 

následku svého jednání, případně oznámení hrozícího nebezpečí). 

 

4. Soukromoprávní úprava agenturního zaměstnávání 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, v agenturním zaměstnávání existuje 

trojstranný vztah. Vrcholy takového pomyslného trojúhelníku tvoří účastníci 

pracovněprávních vztahů vznikajících při agenturním zaměstnávání – agentura práce, 

uživatel a dočasně přidělovaní zaměstnanci. 

Mísí se zde úkony pracovněprávní i obchodněprávní, resp. občanskoprávní. Vztah 

mezi agenturou práce a zaměstnancem a vztah mezi agenturou práce a uživatelem jsou 

založeny na uzavřené smlouvě či dohodě. Hovoříme zde o tzv. vztazích smluvních. Na 

druhé straně stojí vztah mezi uživatelem a mu přidělenými zaměstnanci. Mezi nimi 

uzavírána smlouva nebo dohoda není. Jejich vztah je upraven zákonem a smluvními 

dokumenty uzavřenými mezi zaměstnancem a agenturou práce, mezi agenturou práce a 

uživatelem. Ačkoliv tento vztah není založen na smlouvě, je ze smluv odvozený a 

můžeme jej nazývat tzv. vztah bezesmluvní. 

Následující kapitola nastiňuje vzájemné právní vztahy vznikající při agenturním 

zaměstnávání. 
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4.1. Vztah agentury práce a zaměstnance 

Agentura práce zaměstnává dva typy zaměstnanců. Jedním typem jsou zaměstnanci, 

kteří se starají o chod kanceláře nebo mají na starosti určité úkoly spojené s jejím 

chodem. Druhým typem jsou zaměstnanci, kteří jsou dočasně přidělováni k uživateli.  

Zaměstnanci uzavírají s agenturou práce pracovní poměr nebo dohodu o pracovní 

činnosti (§ 66 ZoZ). Jde o písemnou dohodu mezi fyzickou osobou a agenturou práce za 

účelem výkonu práce u uživatele.  

Zákon neumožňuje agenturní zaměstnávání na základě dohody o provedení práce. 

Dohoda o provedení práce je flexibilní formou zaměstnávání. Je vyloučena 

z agenturního zaměstnávání, protože se v případě, že jeho odměna za kalendářní měsíc 

nečiní více jak 10 000,- Kč, zaměstnanec na základě dohody o provedení práce 

neúčastní sociálního a zdravotního pojištění, čímž je značně ztížena ochrana 

agenturních zaměstnanců před zneužitím této dohody a je u ní velmi komplikované 

zajistit zaměstnanci rovné mzdové a pracovní podmínky. Na druhou stranu je to výhoda 

pro zaměstnavatele, protože uzavřením této dohody se zaměstnavateli snižují mzdové a 

z části i administrativní náklady, navíc dohoda o provedení práce není omezena 

podmínkou maximálního limitu odpracovaných hodin ve výši poloviny stanovené 

týdenní pracovní doby.  

Institut dohody o provedení práce má velkou výhodu v úspoře mzdových nákladů, 

tedy i úspory celkové ceny za zprostředkování zaměstnání
31

, proto je hojně využívána 

v případě zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. (1) písm. a) ZoZ
32

, kde agentura 

práce vyhledá zaměstnavateli zaměstnance (brigádníky), se kterými následně 

zaměstnavatel uzavře dohodu o provedení práce. Agentuře práce v případě recruimentu, 

službě vyhledávání zaměstnanců, náleží odměna za zprostředkování.   

Agentura práce může také dohodu o provedení práce uzavřít se zaměstnanci, kteří 

nebudou na jejím základě přidělováni přímo k uživateli, ale budou v pracovněprávním 

poměru k agentuře práce (například pracovníci v kanceláři pobočky agentury).   

                                                 

31
 Cena za zprostředkování zaměstnanců se ve většině případů skládá z úhrady všech mzdových 

nákladů na dočasně přiděleného zaměstnance a provize agentury práce. 

32
 vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro 

zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. 
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Vztah agentury práce a zaměstnance je charakterizován dvěma dokumenty – 

uzavřenou pracovní smlouvou (nebo dohodou o pracovní činnosti) a písemným 

pokynem, kterým agentura dočasně přiděluje svého zaměstnance k uživateli (§ 309 odst. 

(2) ZoZ).  

Písemný pokyn je druhý právní úkon, který musí být učiněn mezi agenturou práce a 

uživatelem. Jde o jednostranný právní úkon, zaměstnanec se na něm nepodílí, ani jej 

nepodepisuje. Není součástí uzavřené smlouvy, navazuje na ni. Respektuje uzavření 

pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti a nesmí s ní být v rozporu. Tento 

dokument má značný význam a smysl. Konkretizuje obecná ujednání v uzavřené 

pracovní smlouvě či dohodě o pracovní činnosti a stává se jistotou a důkazním 

materiálem v rukou zaměstnance
33

. Právě nevydávání písemného pokynu je jedna 

z nejčastěji porušovaných povinností agentur práce. 

Vedle povinných náležitostí typických pro pracovní smlouvu nebo dohodu o 

pracovní činnosti musí být ještě v těchto smlouvách zahrnuta zvláštní ujednání typická 

pro agenturní zaměstnávání. Jde o závazek agentury práce zajistit zaměstnanci dočasný 

výkon práce u uživatele a závazek zaměstnance vykonávat tuto práci dle pokynů 

uživatele na základě dohody o dočasném přidělení (uzavírá agentura práce a uživatel).  

Pokud by pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti výše uvedená ujednání 

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

zaměstnanci by nevznikla povinnost k výkonu práce u uživatele – práci by mu tedy 

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

v práci na její straně (§ 208 ZP)
34

. Agentura práce by měla k zaměstnanci povinnost 

náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Z důvodu zjednodušení vlastní administrativy uzavírají agentury práce se 

zaměstnanci Rámcové (obecné) pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. V této 

jediné smlouvě není blíže určen konkrétní uživatel a zaměstnanec může být přidělován 

k několika různým uživatelům. V praxi k uzavírání rámcových smluv dochází zejména 

u studentských brigád, typickou prací je například pokladní v různých supermarketech. 

V pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti může být uveden seznam 

                                                 

33
 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2011.  

34
 ŠUBRT, B. Agenturní zaměstnávání. Práce a mzda, 2008, č. 4. 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h208&effect=20.3.2008
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uživatelů, ke kterým může být zaměstnanec přidělen, nebo naopak tam může být 

uveden uživatel, ke kterému je přidělení výslovně zakázáno. 

Pracovní poměr uzavírají agentury práce se zaměstnancem zpravidla na dobu 

určitou. Dle § 39 odst. (5) ZP se omezení týkající se uzavírání pracovních poměrů na 

dobu určitou nevztahují na vztahy z agenturního zaměstnávání. Pracovní poměr, který 

uzavírají agentury práce se zaměstnancem, mohou být uzavírány bez jakéhokoli 

omezení, tedy i opakovaně. Takto uzavíraný pracovní poměr bývá buď vymezen 

konkrétním časovým údajem, anebo je uzavřen bez bližšího časového vymezení.  

Po skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti, tj. ve stejný den, 

kdy ke skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti dojde, musí 

agentura práce vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání spolu se všemi písemnostmi, 

které se týkají jeho osobních údajů (například kopie vysokoškolského diplomu, profesní 

životopis…). Takové potvrzení je určeno pro případ, že se zaměstnanec zaregistruje po 

skončení svého pracovněprávního vztahu do evidence uchazečů o zaměstnání u místně 

příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Údaje v něm uvedené jsou rozhodné pro nárok 

na podporu v nezaměstnanosti.  

Právo na vydání potvrzení o zaměstnání může zaměstnanec vymáhat soudní cestou. 

V případě, že zaměstnanec není spokojen s obsahem vydaného potvrzení o zaměstnání, 

je oprávněn se u soudu domáhat jeho změny, nejdéle však do 3 měsíců ode dne, kdy se 

o jeho obsahu dověděl. Zatímco zákon nestanoví žádnou promlčení lhůtu u vymáhání 

práva na vydání potvrzení, v tomto případě, nepodá-li zaměstnanec do 3 měsíců žalobu, 

uvedené právo ztrácí.  

 

4.2. Vztah agentury práce a uživatele 

Právní vztah mezi agenturou práce a uživatelem vzniklý při agenturním 

zaměstnávání, je upraven v § 308a a následující ZP. Uživatel s agenturou práce uzavírá 

tzv. dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (dále jen „dohoda o 

dočasném přidělení“). Ačkoli zákon dále neupravuje jiné dokumenty, uživatel a 

agentura práce mezi sebou mnohdy uzavírají ještě další dohody, aby smluvně upravili 

některé další podmínky. 
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4.2.1. Dohoda o dočasném přidělení 

Podmínky dočasného přidělení zaměstnance agenturou práce k uživateli musí být 

v konkrétním případě specifikovány v dokumentu Dohoda o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce. Dohoda o dočasném přidělení musí být uzavřena písemně. 

(Novelizací byl však zrušen dovětek „jinak je neplatná“). Tato dohoda je zařazena do 

zákoníku práce, ale konkrétní obsah dohody náleží do působnosti obchodněprávních 

předpisů, respektive občanskoprávních. Jedná se o dohodu individuální, ale v praxi se 

používá i k dočasnému přidělení většího počtu zaměstnanců u jednoho uživatele. V této 

odlišné podobě jde ve své podstatě o soubor jednotlivých individuálních smluv 

sjednocených do jednoho dokumentu. Platná právní úprava tuto praxi nezakazuje. Lze ji 

považovat za legální, zejména pokud jde o zaměstnance se stejným druhem práce a 

stejným místem výkonu práce. 

Dohoda uzavřená mezi agenturou práce a uživatelem musí obsahovat: 

- jméno (popřípadě jména), příjmení dočasně přiděleného zaměstnance a dále jeho 

- státní občanství, 

- datum a místo narození, 

- druh práce, kterou bude vykonávat (včetně požadavků na odbornou a zdravotní 

způsobilost), 

- určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec práci u uživatele 

vykonávat, 

- místo výkonu práce, 

- den nástupu k výkonu práce u uživatele, 

- informace o pracovních a mzdových podmínkách tzv. srovnatelného 

zaměstnance
35

, 

- podmínky možnosti předčasného ukončení dočasného přidělení, 

- číslo a datum vydání rozhodnutí o vydání povolení agentuře práce ke 

zprostředkování zaměstnání. 

Institut dočasného přidělení je také upraven v zákoníku práce v části druhé, hlavě 

III. Změny pracovního poměru. Jde o dohodu o dočasném přidělení uzavíranou mezi 

                                                 

35
 srovnatelný zaměstnanec je takový zaměstnanec uživatele, který vykonává nebo by vykonával 

stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe 
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zaměstnavatelem a zaměstnancem, který má být dočasně přidělen k jinému 

zaměstnavateli. Jak ale stanoví § 43a odst. (8) ZP, je zakázáno používat tuto úpravu 

dočasného přidělení na agenturní zaměstnávání.  

 

4.2.2. Rámcová dohoda o spolupráci při agenturním zaměstnávání 

Zákon výslovně stanoví povinnost agentury práce a uživatele uzavřít mezi sebou 

Dohodu o dočasném přidělení. V praxi však tato dohoda není jediným dokumentem, 

který mezi sebou strany uzavírají. Mnohdy je jako další uzavírána tzv. Rámcová dohoda 

o spolupráci. Nejde o povinný právní úkon a údaje, které obsahuje, mohou být zařazeny 

přímo do jednotlivých částí dohody o dočasném přidělení, přesto si však strany volí 

možnost rámcovou dohodu o spolupráci uzavřít. Strany v ní specifikují především 

podmínky provize, tj. výše odměny, jejíž stanovení není zákonem požadovanou 

náležitostí dohody o dočasném přidělení, ke které přikládají i ustanovení o daňových 

dokladech ze strany agentury práce. 

Součástí rámcové dohody o spolupráci může být dále dohoda o smluvní pokutě, 

kterou se agentura práce zavazuje zaplatit smluvní pokutu v případě, že nedodá 

stanovený počet zaměstnanců. V praxi je od tohoto ujednání upouštěno, neboť 

stoprocentní jistotu, že v daný okamžik bude mít ujednaný počet zaměstnanců, agentura 

práce nemá. 

Dalším ujednáním bývá ustanovení týkající se odpovědnosti za náhradu škody. 

Vzhledem k tomu, že vztah agentury práce a uživatele je zpravidla obchodněprávní, 

uzavření smluvního ujednání o náhradě případné škody záleží na specifikaci jejich 

vzájemných práv a povinností podle svého uvážení. Škoda může být způsobena 

uživateli zaměstnancem agentury práce ale i jednáním uživatele zaměstnanci agentury 

práce. 

 

4.2.3. Přestup agenturního zaměstnance k uživateli 

V rámci trojstranného vztahu agentura práce – uživatel – zaměstnanec agentury 

práce se může stát, že zaměstnanec se natolik osvědčí na pozici, na kterou byl dočasně 

přidělen k uživateli, že se uživatel rozhodne zaměstnat ho na základě pracovní smlouvy 

uzavřené mezi uživatelem a zaměstnancem. V tomto případě hovoříme o přestupu 
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zaměstnance agentury práce k uživateli. Zaměstnanec může být u uživatele zaměstnán 

až po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena jeho smlouva s agenturou práce. 

Vzhledem k tomu, že se může jednat až o 12 měsíců a uživatel mnohdy tak dlouho 

k obsazení volné pracovní pozice nemůže čekat, řeší se tato situace vzájemnou dohodou 

všech zúčastněných stran. Aby se předešlo vzniklým problémům, volí strany možnost 

sjednat si již při vzniku vztahu v rámcové dohodě o dočasném přidělení klauzuli, která 

uvádí podmínky, za jakých může být zaměstnanec uvolněn z pracovní smlouvy 

s agenturou práce. Takovou podmínkou může být určení peněžní částky, kterou by 

v tomto případě musel zaplatit uživatel agentuře práce. Zákon zakazuje vymáhat 

zaplacení obnosu zaměstnancem agentury práce.  

Na svobodné vůli stran také závisí možnost uzavřít dohodu o provizi za následné 

zaměstnání zaměstnance agentury práce uživatelem. Jde o určitou odměnu za to, že 

agentura práce přivedla zaměstnance na přechodnou dobu k uživateli, uživatel se 

rozhodl ho ponechat, a tak nedojde k prodloužení smlouvy mezi zaměstnancem a 

agenturou práce. Samotný úkon není zákonem zakázán, ale uživatel s ním nemusí 

souhlasit a zmíněnou dohodu uzavřít. 

 

4.3. Vztah uživatele a zaměstnance agentury práce 

Zatímco všechny ostatní vztahy v agenturním zaměstnávání jsou definovány 

určitým právním úkonem, vztah uživatele a zaměstnance agentury práce je 

bezesmluvní. Zákon neukládá účastníkům tohoto vztahu mezi sebou uzavřít smlouvu, 

nicméně jejich vztah je ze smluv odvozený. Je specifikován, mimo jiné, uzavřenými 

smlouvami mezi uživatelem a agenturou práce i mezi agenturou práce a zaměstnancem. 

Jako každý vztah je i tento navíc odvozen z právních předpisů. Důležitou roli zde hraje 

také písemný pokyn, který vystavuje agentura práce pro dočasně přidělovaného 

zaměstnance. 
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4.3.1. Dohoda o odpovědnosti 

Dohoda o odpovědnosti patří k opatřením k vyšší ochraně majetku uživatele
36

. 

Opatření k ochraně majetku uzavřená mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce 

nesmí být méně výhodná, než je tomu podle § 252 až § 256 ZP
37

. Nejčastěji uzavíraná 

dohoda o odpovědnosti mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce je dohoda o 

odpovědnosti k ochraně svěřených hodnot, která se vyznačuje zpřísněnými podmínkami 

ve vztahu k odpovídajícímu subjektu, tj. zaměstnanci. Spolu s uzavřenou dohodou se 

k právní ochraně uživatele předpokládá zjištěný schodek (manko) na svěřených 

hodnotách a zavinění zaměstnance. Zaměstnanec se tímto zavazuje převzít odpovědnost 

za způsobený schodek na svěřených hodnotách. Klasickým příkladem je dohoda o 

odpovědnosti pokladních, které během celé své pracovní doby mají svěřeny určitý 

obnos peněz. Všechny obchodní operace s tímto obnosem jsou povinny na konci 

pracovní doby vyúčtovat. Odpovídají tak za vzniklé manko a dle dohody o 

odpovědnosti mají povinnost chybějící svěřené hodnoty doplatit. Dohoda o 

odpovědnosti musí být uzavřena písemně a smí být uzavřena s osobou, která v den 

uzavřené dohody dosáhla 18 let. Fyzická osoba nesmí být zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo v ní nijak omezena. 

 

4.3.2. Kompetence uživatele k zaměstnanci agentury práce 

Uživatel má za úkol po dobu dočasného přidělení ukládat zaměstnanci pracovní 

úkoly, organizovat ho, řídit jeho práci, dávat mu k ní pokyny a kontrolovat jeho 

výsledek. Na druhou stranu má povinnost zaměstnanci vytvářet příznivé pracovní 

podmínky, zajistit bezpečnost a ochranu jeho zdraví při práci. Spolu s agenturou práce 

má povinnost zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky přiděleného zaměstnance 

nebyly horší než podmínky srovnatelného zaměstnance. 

V případě, že je tato možnost sjednána v pracovní smlouvě mezi agenturou práce a 

jejím zaměstnancem, má uživatel právo vyslat dočasně přiděleného zaměstnance na 

pracovní cestu.  

                                                 

36
 viz § 309 odst. (7) ZP 

37
 tato ustanovení upravují odpovědnost zaměstnance za škodu 
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Kompetence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou rozděleny mezi 

uživatele a agenturu práce. Ačkoliv všechny tyto kompetence ZP svěřuje uživateli, 

v praxi má i agentura práce v této oblasti své místo. Jako příklad můžeme uvést zajištění 

vstupních zdravotních prohlídek agenturou práce. Na druhou stranu uživatel má 

povinnost zajistit agenturnímu zaměstnanci před započetím výkonu práce školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Musí se postarat o dostatečné seznámení 

agenturního zaměstnance s pracovním řádem a jinými právními předpisy, které se týkají 

výkonu jeho zaměstnání. Uživatel dále agenturního zaměstnance vysílá na lékařské 

prohlídky v rámci preventivní péče a dohlíží na dodržování zákonem stanovených 

přestávek v práci. Agentura práce za své zaměstnance odvádí úrazové pojištění, ačkoli 

vést vyšetřování a evidenci případných pracovních úrazů náleží uživateli.  

Agentura práce po předchozí dohodě s uživatelem musí v písemném pokynu určit 

vedoucího zaměstnance uživatele
38

. Může jich být určeno několik, ale v rámci právní 

jistoty je nezbytné, aby tito vedoucí zaměstnanci byli v písemném pokynu určení 

jménem nebo pracovním zařazením, tedy jasně a určitě. Agenturní zaměstnanec je 

povinen řídit se pokyny vedoucího zaměstnance. Pokyny jiných zaměstnanců, nejedná-

li se o bagatelní pokyny, nemusí poslouchat. Pro agenturu práce i uživatele je velmi 

vhodné uvést v písemném pokynu pouze určení pracovního zařazení vedoucího 

zaměstnance (například vedoucí noční směny v úseku ovoce-zelenina), protože 

v případě nemoci či jiných skutečností nemusí měnit či doplňovat celý písemný pokyn, 

ale pouze vedoucího zaměstnance. 

 

4.4. Dočasné přidělení 

Dočasné přidělení závisí na dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce a písemném pokynu. Začíná dnem v nich uvedeným a končí uplynutím doby, na 

kterou bylo dočasné přidělení sjednáno. 

Stejný zaměstnanec nemůže být přidělen agenturou práce k jednomu uživateli na 

dobu delší než 12 kalendářních měsíců. Ze ZP vyplývá, že toto omezení neplatí 

v případě, kdy o to agenturu práce zaměstnanec požádá nebo kdy se jedná o náhradu za 

zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za 

                                                 

38
 Zaměstnanec, který má autoritu přidělovat agenturnímu zaměstnanci práci a kontrolovat ji. 
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zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou. V případě, že o prodloužení 

přidělení požádá sám agenturní zaměstnanec, lze právní vztah agenturního zaměstnání 

prodlužovat opakovaně, vždy však nejdéle na 12 měsíců. Jestliže je agenturní 

zaměstnanec náhradou za zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené, může být 

k uživateli přidělen až do návratu kmenového zaměstnance. 

Dle § 309 odst. (3) ZP dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo 

sjednáno. K předčasnému ukončení dočasného přidělení může dojít dohodou mezi 

agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, jednostranným prohlášením 

uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance.  

Předčasné ukončení dočasného přidělení dohodou mezi agenturou práce a 

agenturním zaměstnancem není výhodné pro uživatele. Uživatel tímto ztrácí pracovní 

sílu a dostává se do pozice, kdy nemá předem sjednaný počet zaměstnanců, což může 

mít velké následky pro něj. Nenahrazené pracovní výkony mohou způsobit prodlení 

v obchodní zakázce
39

 nebo dokonce ztrátu klienta, proto není žádoucí náhle a bez 

předchozí dohody s uživatelem přistoupit k takové dohodě. Doporučeným řešením 

vzniklé situace je zabudování do smlouvy mezi uživatele a agenturou práce části, jež 

pomýšlí na možnost předčasného ukončení dočasného přidělení a stanoví 

plnohodnotnou kompenzaci za zaměstnance, který na základě dohody s agenturou práce 

dočasné přidělení předčasně ukončil. 

Jednostranné prohlášení uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance flexibilně 

reaguje na trh práce, respektive na vývoj poptávky či nabídky zaměstnání. Konkrétní 

podmínky jednostranného prohlášení musí být opět uvedeny v dohodě o dočasném 

přidělení. Její sjednání je podstatnou náležitostí dohody o dočasném přidělení, bez ní by 

dohoda o dočasném přidělení byla neplatná.
40

 

 

4.5. Zakázané práce při dočasném přidělení 

Při agenturním zaměstnávání může dojít k omezení či úplnému zakázání dočasného 

přidělení určité skupiny osob nebo přidělení na určité pracovní pozice. K takovému 

omezení nebo zakázání zprostředkování zaměstnání může dojít dvěma způsoby: 

                                                 

39
 , což vede k povinnosti uživatele zaplatit smluvní pokutu. 

40
 § 309 odst. (2) písm. e) ZP 
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zákonem (například § 66 ZoZ) nebo nařízením vlády na základě ustanovení § 64 ZoZ, 

zmocňující vládu k vydání nařízení, které stanoví druhy prací, které agentura práce 

nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.  

 

4.5.1. Nelegální práce 

V případě, že je pracovní poměr uzavřen v rozporu se zákonem stanovenými 

podmínkami, nebo je porušeno omezení či zákaz dočasného přidělení zaměstnanců, 

hovoříme o tzv. nelegální práci. 

Nelegální práce je taková práce, u které není využit žádný způsob smluvního 

zajištění. Jde o práci, kdy fyzická osoba nevykonává práci na základě pracovněprávního 

vztahu nebo smlouvy nebo v případě, kdy fyzická osoba – cizinec vykonává práci 

v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, bez tohoto povolení k zaměstnání, nebo 

v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.
41

 

Nelegální práce je v poslední době velmi rozšířený jev, zejména v regionech 

s vysokou mírou nezaměstnanosti. Do značné míry se týká Ústeckého kraje a 

Moravskoslezského kraje. Lidé, kteří dlouhou dobu nemají stálé zaměstnání, se snadno 

nechávají využít k výkonu nelegální práce, velmi často se jedná o nelegální práci 

v rámci agenturního zaměstnávání. Jsou případy, kdy je zájemci o práci dáno na výběr, 

zda budou vykonávat práci „na černo“ za vyšší výdělek, ale bez pracovněprávních 

nároků (např. dovolená, překážky v práci) a bez nemocenského pojištění, nebo zda 

budou vykonávat práci pod agenturou.  

Od 1. 1. 2012 přešly kompetence v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání, 

včetně tzv. švarcsystému
42

 na Státní úřad inspekce práce. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí má v roce 2012 v plánu provést až 200 000 kontrol, z nichž bude většina 

                                                 

41
 definice nelegální práce v § 5 písm. e) ZoZ 

42
 „Švarcsystém“ je označení pro způsob ekonomické činnosti, při které osoby vykonávající pro 

zaměstnavatele běžné činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní 

podnikatelé. Jde o druh spolupráce, kdy se firma se svými zaměstnanci dohodne na tom, že zaměstnanci 

pro ni budou vykonávat práci na základě živnostenských oprávnění (jako samostatní podnikatelé) bez 

uzavření pracovněprávní smlouvy nebo jiné pracovněprávní dohody, ačkoliv samotná práce a její 

podmínky přitom odpovídají závislé práci. Novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2012, je „švarcsystém“ považován za výkon nelegální práce. 
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zaměřena právě na oblast nelegálního zaměstnávání. Tyto kontroly budou zaměřeny 

především na ty obory podnikání, ve kterých byl na základě dřívějších kontrol zjištěn ve 

větším rozsahu výkon nelegální práce (např. stavebnictví, restaurační a ubytovací 

služby…) s cílem tento nelegální výkon práce omezit.   

 

4.5.2. Zákaz dočasného přidělení cizinců podle profese a vzdělání 

V roce 2009 využila vláda možnost stanovenou §64 ZoZ a vydala nařízení o 

stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení 

k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
43

. Toto nařízení bylo reakcí na 

hospodářskou krizi z roku 2008, která byla provázena hromadným propouštěním, což 

postihlo nejvíce právě zaměstnance agentur práce. Na jednu stranu byl trh práce plný 

nezaměstnaných, ale na druhou stranu se agentury práce snažily do České republiky 

dovážet levnou nekvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí a obsazovat tak volná místa 

nezaměstnaným občanům ČR. Toto nařízení se týká zákazu zprostředkovávat 

zaměstnání pro cizince, pokud jde o druhy prací, ke kterým postačuje nižší vzdělání než 

je střední vzdělání s maturitou, a druhy prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto 

nařízení. 

V lednu 2012 nabyla účinnosti novela ZoZ, která mimo jiné zakazuje agenturám 

práce dočasně přidělovat k uživatelům osoby s povolením k práci, což v praxi znamená 

zákaz zaměstnávání cizinců agenturami. Týká se to cizinců, kteří mají zájem v České 

republice pracovat, a jejichž zaměstnání je na českém trhu poptáváno, čímž se rozšiřuje 

zákaz vyplývající z nařízení z roku 2009. Zákon se tak snaží vytvořit jistotu 

pracovněprávního vztahu cizince a zaměstnavatele, nezaloženého na trojstranném 

vztahu cizinec-agentura práce-uživatel. 

Zákaz dočasně přidělovat cizince k uživatelům by mohl zvýšit nedostatek 

pracovních sil u uživatelů, kteří se na českém trhu poptávají právě po levné pracovní 

síle ze zahraničí a kteří ji nemají zájem zaměstnávat jako své kmenové zaměstnance. 

Novela ZoZ 2012 myslí i na tuto možnost a ponechává v platnosti povolení 

k zaměstnání, na kterou bylo vydáno. Agentury práce sice přišli o možnost dočasně 
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 Č. 64/2009 Sb. 
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přidělovat cizince k uživatelům, ale pořád mohou zprostředkovávat zaměstnání 

cizincům do pracovněprávního vztahu k zaměstnavatelům.  

 

4.5.3. Zákaz dočasného přidělení držitelů zelené nebo modré karty 

Zákaz dočasného přidělování zaměstnanců (cizích státních příslušníků), kterým byla 

vydána zelená karta, vstoupil do českého právního řádu zákonem č. 382/2008 Sb., který 

s účinností k 1. 1. 2009 novelizoval ZoZ. Zákon č. 427/2010 Sb. pak tento zákaz rozšířil 

o držitele modrých karet.  

Zelená karta je zvláštním druhem povolení umožňující cizinci, který není občanem 

EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem, aby 

pobýval a zároveň pracoval na území České republiky.
 
Držitelé zelených karet nemohou 

být přidělováni k výkonu práce u uživatele, protože smyslem zelených karet není 

podpora dočasného zaměstnávání, ale snaha získat kvalifikovanou pracovní sílu ze 

zahraničí, která by měla zájem nejenom pracovat na našem území, ale zároveň se zde 

usadit.  

Modrá karta je podobně jako zelená karta povolením, které v sobě zahrnuje 

současně povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání. Modrá karta je 

však určena pouze státním příslušníkům třetích zemí pro pracovní pozice s vysokou 

kvalifikací.
44

 Cílem modré karty je zjednodušit postup a pobyt na území EU cizincům, 

kteří mají zájem vstoupit na území a vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou 

kvalifikaci a splňují pro to stanovené podmínky. 

Shrnutím lze říci, že zelená i modrá karta jsou povolení pro cizince k pobytu i 

zaměstnání, které je na daném trhu práce poptáváno a pro které mají stanovené 

předpoklady. Jejich vydání je zjednodušením přístupu k trhu práce a možnosti uplatnění 

se v případě poptávky práce. 
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 PASEKOVÁ, V. Zelená a modrá karta. Práce a mzda, 2011, č. 1. 
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4.5.4. Zákaz dočasného přidělení osob se zdravotním postižením 

S účinností novelizace ZoZ vstoupil do českého práva od ledna 2012 institut zákazu 

dočasného přidělování osob se zdravotním postižením. Rozšířil tak zákaz dočasného 

přidělování cizinců, držitelů zelených a modrých karet. Osobě se zdravotním postižením 

nemůže být agenturou práce zprostředkováno zaměstnání dle § 14 odst. (1) písm. b) 

ZoZ.  

Dle § 67 ZoZ je osobou se zdravotním postižením fyzická osoba uznaná orgánem 

sociálního zabezpečení invalidní ve třetím stupni (osoba s těžším zdravotním 

postižením) nebo v prvním či druhém stupni.  

Vyloučení osob se zdravotním postižením z dočasného přidělení má cíl ulehčit 

situaci invalidům a jiným osobám s postižením tak, že jsou zabezpečeny jejich 

pracovněprávní podmínky, které jsou nutné vzhledem k jejich specifickým potřebám. 

Zaměřuje se na to, aby státní příspěvek určený na podporu práce těchto osob získaly ty 

firmy, které osoby se zdrav. postižením zaměstnávají jako své kmenové zaměstnance, 

tudíž znají jejich potřeby a mohou příspěvek použít velmi účelně.    

 

5. Vybrané oblasti agenturního zaměstnávání 

Činnost soukromých agentur práce představuje bezpochyby určité riziko pro práva 

zaměstnanců. Nejdůležitější zásadou v agenturním zaměstnávání je tedy bezpochyby 

zásada rovnosti. Agenturní zaměstnanec má právo na rovné pracovní i mzdové 

podmínky, na rovné zacházení. Od zásad rovného zacházení se lze odchýlit v případě, 

že je zajištěna přiměřená ochrana agenturních zaměstnanců. Zásada rovného zacházení 

se vztahuje jak na ochranu těhotných a kojících žen, ochranu dětí a mladistvých, ale 

také je tato zásada uplatněna v rovném zacházení s ženami a muži. Je zakázána jakákoli 

diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  

 

5.1. Pracovní podmínky 

Základní pracovní podmínky jsou stanovené národní legislativou, kolektivními 

smlouvami a dalšími závaznými dokumenty. Především se jedná o pracovní dobu, 
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přestávky v práci, odpočinek, noční práce, přesčasy, placenou dovolenou, státní svátky 

a mzdové podmínky. K dalším pracovním podmínkám dále patří i bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, náhrada škody v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání, 

náhrada při platební neschopnosti a ochrana nároků agenturních zaměstnanců, právo na 

kolektivní vyjednávání a podmínky stravování. 

 

5.1.1. Rovnost pracovních podmínek 

Dle §309 odst. (5) ZP jsou agentura práce a uživatel povinni zabezpečit, aby 

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

nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce 

pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, 

je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, 

pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně 

přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která 

mu takto vznikla. 

Definici pracovních podmínek české právní předpisy neobsahují, ale dle § 224 ZP 

jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které 

umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se zvláštními právními předpisy zajišťovat 

pro zaměstnance závodní preventivní péči. 

Shrnutím se k pracovním podmínkám řadí zařízení pro zaměstnance, vzhled a 

úprava pracovišť, vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců a závodní preventivní péče. 

Také směrnice o agenturních zaměstnancích 2008/104/ES, schválená dne 22. října 

2008, hovoří o povinnosti členských států zajistit zaměstnancům stejné pracovní 

podmínky jako jejich kmenovým zaměstnancům. Rovnost pracovních podmínek je 

velmi důležitá, neboť pokud nejsou, může se agenturní zaměstnanec domáhat u 

agentury práce uspokojení svých práv. 

Agentura práce spolu s uživatelem musí zajistit, aby agenturní zaměstnanci měli 

všechna zvýhodnění určená kmenovým zaměstnancům, která platí ať už na základě 

právních předpisů, kolektivních smluv nebo vnitřního předpisu. Zvýhodnění se 

zpravidla týkají délky pracovní doby (například kratší pracovní doba za plnou mzdu), 
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přesčasových a nočních prací, přestávek v práci, dovolených a státních svátků, přístupu 

k preventivní lékařské péči, podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a 

tělovýchovných potřeb (například přístup ke sportovištím v areálu podniku uživatele) a 

odměňování. 

 

5.1.2. Pracovní podmínky žen 

Na pracovní podmínky žen v agenturním zaměstnání se vztahují ustanovení o 

pracovních podmínkách zaměstnankyň v § 238 a následující ZP. Pracující ženy a matky 

spadají také podle mezinárodního práva pod zvýšenou ochranu (například Úmluva 

MOP č. 111, která zakazuje diskriminaci v zaměstnání a povolání, Úmluva č. 80, která 

povoluje noční práci žen jen za určitých podmínek a jiné). 

ZP hovoří o všeobecné povinnosti zákazu zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, 

které ohrožují jejich mateřství. Lékařský posudek musí také stanovit, pro které práce je 

zaměstnankyně zdravotně způsobilá. Důraz klade zákon na způsobilost určitých 

zaměstnankyň, a to: těhotné zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně do 

konce devátého měsíce po porodu. Pokud tyto ženy vykonávají práci, která je pro ně 

nevhodná, je zaměstnavatel povinen je převést na jinou pozici. Těhotným ženám a 

ženám pečujícím o dítě do 1 roku, je zakázáno nařídit práci přesčas.  

Zaměstnavatel by měl již při úpravě podmínek k práci myslet na své 

zaměstnankyně, avšak vytvoření příznivého pracovního prostředí, dodržování zásad 

hygieny práce a její bezpečnosti je samozřejmé pro všechny zaměstnance bez ohledu na 

pohlaví. 

Příznivé působení pracovního prostředí a práce samé na zdraví zaměstnanců a jejich 

ochrana před škodlivými vlivy, před nadměrným a nepřirozeným zatížením organismu 

je podstatou celé hygieny práce. Jednotlivé výrobní objekty by měly být prostorné, 

účelně řešené, udržované, s dostatečným počtem hygienického a sociálního zařízení a 

zařízením pro osobní hygienu. Pro přijatelné pracovní prostředí je potřeba dostatečné 

osvětlení, správné teplotní podmínky a příznivé složení vzduchu. Výrobní stroje by 

neměly působit nadměrný hluk a způsobovat tak nadměrnou zátěž zaměstnancům. 

V případě, že i přes to hrozí nadměrné zatěžování organismu zaměstnanců, a tyto 

nepříznivé vlivy nelze nijak odstranit, je nutno je alespoň omezit na co nejmenší 
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možnou míru. Ochrana zaměstnanců musí být také zabezpečena použitím ochranných 

pracovních prostředků a dodržováním zásad bezpečnosti práce. 

Ženy jsou od zaměstnanců-mužů odlišné svou fyziologickou konstitucí organismu. 

Stejně tak jako je brán ohled na postavu žen z hlediska fyziologického, je nutno klást 

důraz také na poslání ženy jako matky. Právě ochrana mateřství, zdravý rozvoj dětí a 

fyzické odlišnosti od mužů nedovolují ženám vykonávat všechny práce, které konají 

muži. Hlavní cesta ke zlepšení pracovních podmínek žen je v soustavném odstraňování 

těžkých a namáhavých prací, včetně zavádění malé mechanizace, a odstraňování příčin 

zdraví škodlivých prací.  

Dále jsou všem ženám zakázány práce spojené s expozicí vibrací, při nichž např. 

může dojít k překročení nejvyšších přípustných hodnot, práce na pracovištích, na nichž 

je vyšší tlak vzduchu, práce vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů, práce v 

zemědělství spojené se zacházením se zvířaty, při nichž je zvýšené nebezpečí úrazu 

apod.  

Je třeba u žen omezovat také práce nebezpečné, které by mohly způsobit úraz, jenž 

by mohl způsobit trvalé snížení jejich plodnosti, obtíže pro péči o děti a podobně. Jsou 

zakázány práce spojené s expozicí vibrací, práce na pracovištích s vyšším tlakem 

vzduchu, práce vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů atd. 

 

5.1.3. Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o svěřenou osobu 

Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 

let smějí být vysláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště 

jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost.
45

 

Pečuje-li zaměstnanec o dítě do věku do 15 let či sám dlouhodobě pečuje o osobu, 

která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné 

fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo 

stupni IV (úplná závislost), má nárok na kratší pracovní dobu nebo na jinou vhodnou 

úpravu stanovené týdenní pracovní doby, pokud o to požádají. Jedná-li se navíc o 

osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, platí pro ně i ustanovení o vyslání 

na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se souhlasem 
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 § 240 odst. (1) ZP 
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(viz výše). V oblasti agenturního zaměstnávání dojde k tomu, že kratší pracovní dobu 

vyjedná u uživatele přímo agentura práce. Nebrání-li tomu vážné provozní důvody 

uživatele, je povinen kratší pracovní dobu respektovat. 

 

5.1.4. Pracovní podmínky mladistvých 

 Mladistvým je dle právních předpisů označován zaměstnanec mladší 18 let. 

Zaměstnavatelé jsou povinni mladistvým vytvořit takové pracovní podmínky, které 

vytvoří příznivé podmínky pro všestranný rozvoj jejich tělesných a duševních 

schopností. Zajištění takových podmínek je úkolem nejen agentury práce, ale i 

uživatele. Mladiství mohou být zaměstnáváni pouze pracemi přiměřenými jejich 

fyzickému a rozumovému rozvoji. Je zakázáno zaměstnávat mladistvé zaměstnance 

prací přesčas a prací v noci, pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a 

štol, pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým 

zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené nebo nebezpečné, pracemi se 

zvýšeným nebezpečím úrazu apod.
46

 

Agentura práce a uživatel jsou povinni vést seznam mladistvých zaměstnanců, které 

zaměstnávají, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a druh vykonávané 

práce.     

Mladiství zaměstnanci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským prohlídkám. 

Musí být vyšetřeni lékařem závodní preventivní péče před vznikem pracovního poměru, 

před převedením na novou práci a pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát 

ročně. 

 

5.2. Mzdové podmínky 

5.2.1. Rovnost mzdových podmínek 

Stejně jako definice pracovních podmínek není ani definice mzdových podmínek 

obsažena v pracovněprávních předpisech. I v této oblasti však hraje významnou roli 

zásada rovnosti podmínek. Agenturní zaměstnanci mají právní nárok na rovné mzdové 
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 Další zakázané práce mladistvých zaměstnanců viz § 6 Vyhlášky č. 288/2003 Sb.  
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podmínky, které platí jak pro zaměstnance, jejichž pracovní poměr je založen pracovní 

smlouvou, tak i pro zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti.  

Rovnost kmenových zaměstnanců uživatele a zaměstnanců agentury práce je tedy 

požadována nejen v oblasti mzdy, ale v oblasti celého odměňování. Kromě mzdy se 

jedná například o odměnu za splnění plánu, výplatu celopodnikových prémií, či výplatu 

13. mzdy.  

Zároveň mají agenturní zaměstnanci zaměstnaní přímo uživatelem stejný nárok jako 

kmenoví zaměstnanci na přístup k vybavení nebo společenským zařízením podniku 

uživatele (například jídelna podniku), zařízením pro péči o děti a dopravním službám, 

pokud rozdílné zacházení není založeno na objektivních důvodech. Těmi může být 

podmínka trvání pracovního poměru v délce více jak 12 kalendářních měsíců nebo 

podmínka vázáná například na délku pracovní doby.  

Samotná povaha pronájmu pracovní síly a účel agenturního zaměstnávání, zejména 

samotná dočasnost výkonu práce agenturního zaměstnance u uživatele, může také 

ospravedlňovat nepřiznání některých forem odměňování zaměstnanců agentur práce. 

Hlavním smyslem zajišťování rovnosti mzdových podmínek agenturního zaměstnance a 

kmenového zaměstnance uživatele totiž není zajištění možnosti užívání všech forem 

nadstandardních benefitů u uživatele, ale zabránit diskriminaci agenturního 

zaměstnance. 

 

5.2.2. Mzdová agenda zaměstnanců agentury práce 

Mzdová agenda se v podstatě neliší od mzdové agendy ostatních zaměstnanců. 

Základními právními předpisy v této oblasti jsou daňové předpisy (zákon o dani 

z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákony zabývající se otázkou 

pojištění (zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., o důchodovém pojištění č. 

155/1995 Sb., o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a další). 

Není-li sjednáno jinak, je mzda či odměna, kterou si agentura práce se 

zaměstnancem sjedná v pracovní smlouvě či v dohodě o pracovní činnosti,  považována 

za hrubou mzdu, která je základem pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, i pro 

výpočet tzv. superhrubé mzdy. Superhrubou mzdu je možno definovat jako hodnotu, 



 

 

44 

 

z níž se následně vypočítá daň z příjmu zaměstnance. Superhrubá mzda je pouze 

prostředkem k výpočtu daně z příjmu.  

Zaměstnanci mohou využívat tzv. slevy na dani a daňové zvýhodnění tím, že u 

agentury práce uplatní Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků. Prohlášení k dani uplatňuje zaměstnanec v jednom 

kalendářním měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Zákonnou povinností 

zaměstnance je, aby si dával pozor na to, jestli prohlášení již uplatňoval, ale v praxi se 

ještě agentury práce snaží vysvětlit svým zaměstnancům, co dané prohlášení znamená, a 

ujišťují se, že zaměstnanec jej v jednom měsíci nepodepsal u více zaměstnavatelů. 

 

5.3. Další práva zaměstnanců agentur práce 

Agentura práce nemůže získávat od uchazečů o zaměstnání jiné údaje než ty, které 

souvisejí s budoucí prací. Zaměstnavatel musí dále zajistit, aby se každému zaměstnanci 

dostalo dostatečného školení o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména formou informací 

a pokynů odpovídajících jeho pracovnímu místu nebo druhu práce
47

. 

Zaměstnanci agentur práce mají právo být informováni o všech volných pracovních 

místech u uživatele, aby měli stejnou možnost jako ostatní zaměstnanci u tohoto 

uživatele najít trvalé zaměstnání. Tyto informace mohou být poskytnuty formou 

obecného oznámení umístěného na vhodném místě u uživatele, ke kterému byli 

zaměstnanci agentur práce přiděleni a pod jehož dohledem pracují. Agentury práce 

neúčtují zaměstnancům po uplynutí doby přidělení k uživateli žádné poplatky za 

zprostředkování zaměstnání u tohoto uživatele nebo za uzavření pracovní smlouvy nebo 

za vznik pracovněprávního vztahu s tímto uživatelem
48

.  

Právo na informace zaměstnance se uplatňuje i v oblasti bezpečnosti práce. 

Zaměstnanci mají nárok v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi na 

informace o rizicích pro jeho zdraví a bezpečnost a o potřebných opatřeních ke snížení 
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 č. 12 SMĚRNICE RADY ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS) 
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nebo odstranění těchto rizik. K jejich informování musí zaměstnavatel učinit všechna 

potřebná opatření, aby mohl své zaměstnance náležitě informovat. Zaměstnanci tak 

získávají přístup k hodnocení rizik, vhodných opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví, 

k seznamu a zprávám o pracovních úrazech, k informacím vyplývajícím z ochranných 

opatření a z opatření k prevenci rizik a k informacím kontrolních úřadů.
49

 

Uživatel musí před přidělením agenturního zaměstnance upřesnit zejména 

požadovanou odbornou způsobilost a povahu pracovního místa, na které má být 

zaměstnanec přidělen, a s takovými informacemi zaměstnance před přidělením 

seznámit. 

Zaměstnanci agentur práce jsou za podmínek stanovených členskými státy 

zohledňováni pro účely výpočtu prahové hodnoty, při jejímž překročení musí být v 

agentuře práce zřízeny orgány zastupující zaměstnance v souladu s právními předpisy 

Společenství a členských států. Členské státy mohou stanovit, že za podmínek jimi 

vymezených se tito zaměstnanci zohledňují pro účely výpočtu prahové hodnoty, při 

jejímž překročení musí být u uživatele zřízeny orgány zastupující zaměstnance v 

souladu s právními předpisy Společenství a členských států a s kolektivními smlouvami, 

a to stejným způsobem, jako by se jednalo o zaměstnance zaměstnané na stejnou dobu 

přímo tímto uživatelem. 

S ohledem na zakládání rad zastupujících zaměstnance jsou zaměstnanci agentur 

práce považováni za zaměstnance dané agentury. Členské státy se mohou rozhodnout, 

že budou uznáni za zaměstnance uživatelské společnosti. Uživatelská společnost musí 

při informování rady zastupující zaměstnance o situaci daného podniku v oblasti 

zaměstnanosti poskytovat patřičné informace o využívání zaměstnanců agentur práce. 
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 SMĚRNICE RADY ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a 
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6. Jak to vidí agentury? 

6.1. Stanovisko agentury Manpower 

Manpower Inc. je jedna z předních světových společností v oblasti personálních 

služeb. Jejich klientům nabízí kompletní pokrytí zaměstnaneckého a obchodního cyklu - 

nalezení zaměstnanců na dobu neurčitou i určitou, hodnocení a výběr pracovníků, 

školení, outplacement, outsourcing i poradenství v personální oblasti.
50

 V následujících 

odstavcích je uvedeno získané stanovisko asociace Manpower k novele Zákona o 

zaměstnanosti, která nabyla účinnosti 1.1.2012. 

 

6.1.1. K zákazu přidělení cizinců 

Novela Zákona o zaměstnanosti měla přinést omezení agenturního zaměstnávání 

tím, že vyloučí možnost dočasně přidělovat všechny cizince, kteří k výkonu práce 

potřebují povolení k zaměstnání. Toto omezení asociace Manpower považuje nejen za 

nesmyslné omezování dostatečně dobře regulovaného agenturního zaměstnávání, ale 

zejména diskriminaci práv cizinců v naší zemi, jehož důsledkem je limitace jedné 

z mála regulovaných, právně upravených a kontrolovatelných možností uplatnění 

cizinců z tzv. 3. zemí na našem pracovním trhu, ačkoliv důvodem tohoto omezení měla 

být právě ochrana těchto cizinců. Efekt je tedy zcela opačný. 

Toto opatření zasáhne pouze regulované zaměstnávání cizinců z 3. zemí v ČR, ale 

zaměstnávání načerno či skryté zaměstnávání u jiných typů „agentur“, které 

zaměstnance de facto vykořisťují, ponechá nedotčeno. Toto neregulované 

„zaměstnávání“, vykořisťování pracovní síly, se ve skutečnosti týká naprosté většiny 

celkového počtu cizinců 3. zemí žijících v České republice, ale rozhodně se netýká 

přidělování přes legální agentury práce.  

Dopad legislativního opatření zamezujícího přidělovat cizince agenturami práce je 

tedy minimální a navíc postihuje tu část pracujících cizinců, jejichž pracovní činnost je 

zcela regulována. Velká část těchto zaměstnanců z 3. zemí jsou specialisté, ať už 

v oblasti IT, technologií a dalších profilů, které jsou v ČR v dané chvíli nedostatkové, a 
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kteří pracují pro významné zahraniční investory. Omezení zaměstnání těchto specialistů 

by mohlo mít za následek i negativní postoj nadnárodních korporací umístit či 

rozšiřovat své podnikání v České republice. 

 

6.1.2. K zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Omezení agenturního zaměstnávání týkající se zákazu dočasného přidělení cizinců 

je novelou Zákona o zaměstnanosti dále rozšířeno i na zákaz dočasně přidělovat osoby 

se zdravotním postižením. Toto další omezení považuje asociace Manpower za 

nadbytečné, neodůvodněné a zcela paradoxní, neboť zakazuje agenturám zaměstnávat 

osoby se zdravotním postižením, zároveň je však nezprošťuje povinných odvodů. 

V konečném důsledku tedy agentury práce musí platit za to, že nedělají něco, co jim 

zákon dělat zakazuje. 

Namísto ochrany osob se zdravotním postižením dochází ke snížení jejich možností 

na uplatnění na pracovním trhu, což je zcela v rozporu s politikou podpory 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Dále toto omezení vede ke zcela 

absurdním důsledkům v souvislosti s povinností agentur práce plnit povinný podíl 

zaměstnaných osob se zdravotním postižením dle § 81 zákona o zaměstnanosti. Ačkoliv 

ze zákona nemohou agentury práce zaměstnat za účelem dočasného přidělení osoby se 

zdravotním postižením, i dočasně přidělení zaměstnanci se agenturám práce 

započítávají pro stanovení výše povinného podílu. 

Asociace Manpower tak toto omezení považuje za nadbytečné a navrhovala by 

úplné vypuštění tohoto omezení či jeho úpravu. Za nejefektivnější způsob považuje 

zařadit pracovní agentury mezi tzv. vyloučené skupiny zaměstnavatelů, které jsou 

zproštěny této povinnosti, a to vyloučením dočasně přidělovaných zaměstnanců (kde 

zákon zakazuje přidělovat osoby se změněnou pracovní schopností) z výpočtu 

povinného podílu. Ten by byl zjišťován pouze z počtu stálých (kmenových) 

zaměstnanců agentury. 
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6.2. Stanovisko agentury Student 

Agentura STUDENT s.r.o. nabízí komplexní personální služby. Patří mezi 

významné pracovní a personální agentury v Praze. Specializuje se mimo jiné na dočasné 

přidělení a agenturní zaměstnávání (temporary help), personální a mzdový servis, 

outsourcing a headcount solutions
51

. 

Stejně jako agentura Manpower se i agentura Student vyjádřila k novelizaci zákona 

o zaměstnanosti, vybraným oblastem týkajícím se agenturního zaměstnávání. 

 

6.2.1. K zákazu přidělení cizinců 

Zákaz dočasného přidělení cizinců je dle agentury Student s.r.o. neoprávněné, 

neadekvátní a omezující. Je namířeno proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců, které je 

v České republice navzdory hojným opatřením stále rozšířeným jevem, ale postihuje 

však pouze agenturní zaměstnávání cizinců, které vzniklo podle platné právní úpravy. 

V praxi lze říci, že omezení nelegálního zaměstnávání cizinců zákazem jejich 

dočasného přidělení nefunguje. Takový zákaz však postihl agentury práce, přidal jim 

další omezení jejich práce, agenturní zaměstnávání tak přišlo o další oblast, které se 

věnovalo. Zabránil také zaměstnávání cizinců, kteří získali oprávnění k výkonu práce na 

území České republiky. Agentura Student s.r.o. považuje toto omezení za 

diskriminující, neboť agenturní zaměstnávání cizinců je zaměřeno na získávání 

specialistů, kteří na našem území najdeme pouze v nedostatečném počtu. 

 

6.2.2. K zákazu přidělení osob se zdravotním postižením 

Ačkoli agenturní zaměstnávání plnilo zákonné požadavky k zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a při dočasném přidělení zajišťovalo osobám se zdravotním 

postižením speciální pracovní podmínky, dočkalo se od 1.1.2012 pouze „okleštění“ 

další činnosti. Dle agentury Student s.r.o. je takový zákaz nelogický. Zákon zakazuje 

něco, co naopak stanoví jako povinnost. Sice mají agentury práce zákaz přidělení osob 

se zdravotním postižením, ale na druhé straně nejsou vyjmuty z povinného 
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zaměstnávání těchto osob či povinného odvodu za nesplnění stanoveného počtu. Pokuta 

za to, že agentura práce nezaměstnává stanovený počet osob se zdravotním postižením 

se může vyšplhat až do výše 50 000,- Kč. Tím, že v účinnost vstoupil zákaz přidělení 

osob se zdravotním postižením, připravil agentury o možnost vůbec povinnost 

zaměstnávat tyto osoby splnit. Dočasné přidělení mělo významný podíl na jejich 

zaměstnávání. Zároveň agentura Student považuje tento zákaz za diskriminační, protože 

vyjmul z dočasného přidělení všechny osoby se zdravotním postižením, nezávisle na 

stupni jejich invalidity. Myslel tak opravdu na všechny invalidy? Co osoby, kteří by rádi 

pracovali, a v dočasném přidělení agenturou práce spatřovaly alespoň malou možnost, 

jak se uplatnit na trhu práce? Nutno podotknout, že agentura Student, nejen jako člen 

Asociace poskytovatelů personálních služeb, zvažuje řešení zákonného rozporu zákazu 

přidělení osob se zdravotním postižením a povinného podílu soudní cestou. 

 

6.2.3. K sdílenému zprostředkování 

Tuto oblast novelizace, účinnou od 1.1.2012, považuje agentura Student za snahu o 

tunelování státních financí. Sdílené zprostředkování znamená, že se Úřad práce zbaví 

velkého počtu nezaměstnaných tím, že je „přehodí“ na agenturu práce. V případě, že by 

vybraná agentura práce obdržela od Úřadu práce za jednoho nezaměstnaného například 

obnos 300,- Kč za jeho evidenci a vedení v databázi, a za zprostředkování zaměstnání 

další odměnu ve výši 1000,- Kč, a za získání smlouvy na dobu neurčitou další odměnu, 

považovala by to agentura Student za přijatelné řešení nezaměstnanosti. Ve skutečnosti 

však dostane vybraná agentura práce za každého nezaměstnaného za to, že ho povede 

v evidenci, okamžitě ten nejvyšší obnos. Za to, že tomuto nezaměstnanému dále 

zprostředkuje zaměstnání, obdrží v porovnání s částkou za evidenci pouze „almužnu“. 

Proč by se tedy agentura práce měla snažit zprostředkovat zaměstnání? Dále není 

vyřešena ani otázka toho, která agentura práce bude takzvaně sdíleně zprostředkovávat 

zaměstnání. Agentura Student tak sdílené zprostředkování bere jako lobbing či korupci, 

neboť částka za 1000 takto přesunutých nezaměstnaných z Úřadu práce na agenturu se 

vyšplhá až do výše 5 milionů Korun. Kde na to náš stát vezme finance? 
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Závěr  

Agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám podniků, pokud jde o pružnost, 

ale také potřebě zaměstnanců na sladění svého pracovního a soukromého života. 

Přispívá tak k vytváření pracovních míst a k účasti na trhu práce a začlenění do něj. 

Ve své diplomové práci jsem se tématu věnovala od problematiky základních 

pojmů, vývoje institutu agenturního zaměstnávání, přes vztahy vzniklé agenturním 

zaměstnáváním, až po kapitolu nazvanou „ Jak to vidí agentury?“. 

Agenturní zaměstnávání je institut, který i přes své „mládí“ je v současnosti hojně 

využíván. Je částečným řešením problému nezaměstnanosti s rostoucím významem na 

trhu práce. Nezaměstnaní získávají možnost najít své uplatnění na trhu práce aktivním 

způsobem a nemusí spoléhat pouze na činnost Úřadu práce. Právě možnost získání 

dočasného zaměstnání, kterou agentury práce poskytují, je jistě pro nezaměstnané 

velkým krokem k získání stálého uplatnění. 

Zákonná úprava agenturního zaměstnávání stanoví velmi přísné podmínky k jeho 

výkonu - od vydání samotného povolení ke zprostředkování zaměstnání až po vytvoření 

rovných pracovních podmínek uživatelem. Dalo by se říci, že agenturní zaměstnávání 

nemá v našem právním řádu „na růžích ustláno“, přesto je agenturní zaměstnávání hojně 

využíváno. 

Při zpracování mé diplomové práce jsem získala stanoviska dvou velkých agentur 

práce, agentury Manpower a agentury Student s.r.o., k novelizaci Zákona o 

zaměstnanosti, která nabyla účinnosti lednem roku 2012. Sama s uvedenými stanovisky 

plně souhlasím.  

Domnívám se, že ačkoli se stát snaží o snížení nezaměstnanosti, podle zákonné 

úpravy agenturního zaměstnávání se může zdát, že stát agenturní zaměstnávání 

nepodporuje a zbytečně omezuje. Jak již bylo řečeno, aby vzniklo agenturní 

zaměstnávání v souladu s právem, musí splnit agentury práce přísné podmínky a 

dodržovat přísná pravidla. Zákon přesně stanoví podmínky vydání licence ke 

zprostředkování zaměstnání, upravuje povinné pojištění agentur práce i jejich 

oznamovací povinnost, upřesňuje vznik trojstranného vztahu v agenturním 

zaměstnávání (agentura práce – uživatel – zaměstnanec) a tak dále. Zákon také hovoří o 

mzdových a pracovních podmínkách agenturních zaměstnanců, ale jejich legální 

definice v zákoně chybí. Změny týkající se agenturního zaměstnávání účinné od 
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1.1.2012 považuji za nelogické a místy diskriminační, obzvláště v oblasti zaměstnávání 

osob zdravotně postižených. Je nelogické, že zákon zakazuje zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a na druhou stranu přikazuje agenturám zaměstnávat tyto osoby 

povinným podílem. Zákaz je diskriminační také v tom, že nerozlišuje stupně 

zdravotního postižení. Oblast sdíleného zprostředkování je stále nedomyšlená a 

nedořešená, i když je účinná již několik měsíců. Agentury práce se musí orientovat 

v právních předpisech, včas a přirozeně reflektovat na nové změny týkající se jejich 

práce. Stát by je měl více podporovat, neboť snižují počty nezaměstnaných a tak ulevují 

trhu práce i ekonomice celé České republiky. 
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Abstrakt – Agenturní zaměstnávání 

Má diplomová práce je nazvána agenturní zaměstnávání. Institut agenturního 

zaměstnávání je v současné době velmi rozšířeným jevem v oblasti uplatnění na trhu 

práce. Jde o velmi oblíbený institut u zaměstnanců i u samotných zaměstnavatelů, který 

se mění v závislosti na potřebách společnosti i v závislosti na platné právní úpravě. 

Vybrala jsem si toto téma kvůli aktuálnosti i flexibilitě, se kterou agenturní 

zaměstnávání reaguje na rostoucí nezaměstnanost. Vzhledem k tomu, jak je agenturní 

zaměstnání rozsáhlé, je cílem této práce pouze přiblížení dané problematiky a pojmů 

s ní souvisejících. 

Práce je rozdělena do 6 kapitol, které se zabývají rozdílnými aspekty agenturního 

zaměstnávání. První kapitola uvádí problematiku agenturního zaměstnávání, definuje 

základní pojmy s ním spojené.  

Druhá kapitola je zaměřena na historický vývoj agenturního zaměstnávání. Je zde 

nastíněn pohled na mezinárodní úpravu agenturního zaměstnávání, krátký exkurz do 

evropské úpravy a přiblížení stávající právní úpravy v České republice. 

Hlavním subjektem agenturního zaměstnávání je agentura práce, které je věnována 

třetí kapitola. Tato kapitola upřesňuje její postavení k Úřadům práce, uživateli. Ve 

zbytku se zabývá problematikou povolení ke zprostředkování a samotnými povinnostmi 

agentur práce. 

Čtvrtá kapitola specifikuje soukromoprávní úpravu agenturního zaměstnávání. 

Podrobněji rozebírá trojstranný vztah agentura práce-uživatel-zaměstnanec agentury 

práce, přibližuje institut dočasného přidělení a poskytuje přehled zakázaných prací při 

dočasném přidělení. 

Pátá kapitola je rozdělena do dvou částí a popisuje vybrané oblasti agenturního 

zaměstnávání. První část je zaměřena na pracovní podmínky při agenturním 

zaměstnávání a druhá část se soustředí na mzdové podmínky agenturního zaměstnávání. 

Poslední kapitola je postavena na účinnosti novely Zákona o zaměstnanosti. 

Hlavním cílem této kapitoly je poskytnout pohled na nově účinnou zákonnou úpravu 

z hlediska agentur práce. 

  

 

 



 

 

 

 

Abstract – Agency employment 

The name of my diploma thesis is the agency employment. Nowadays, the institute 

of agency employment is a widespread phenomenon on the labour market. It is a very 

popular institution for employees as well as for employers, which is being changed 

under the demand of society needs and according to valid legislation. I have chosen this 

topic due to its timeliness and flexibility with which the agency employment reacts to 

the growing unemployment rate. Since the capacity of the agency employment is very 

vast, this diploma thesis aims to approach the fundamental issues and concepts relating 

to it. 

The thesis is divided into 6 chapters dealing with different aspects of agency 

employment. The first chapter provides the basic notions of agency employment, 

defines key terms associated to it. 

The second chapter focuses on the historical development of agency employment. It 

also outlines the view of international adjustment of agency employment, gives a short 

excursion into European legislation and provides an approach of the valid legislation in 

the Czech Republic. 

The main institution that is in charge of agency employment is an agency of labour; 

therefore the third chapter is dedicated to the institution of agency of labour. This 

chapter specifies its position with respect to the Offices of labour and the users. The rest 

of this chapter deals with authorisation for the mediation of employment and duties of 

agencies of labour. 

The fourth chapter specifies a private legislation of agency employment. It analyses 

the tripartite relationship consisting of agency labour – user – employee. It also 

describes the institute of secondment and provides an outline of prohibited works in 

secondment.  

The fifth chapter is divided into two parts and describes selected areas of agency 

employment. The first part focuses on working conditions for agency employment and 

the second part focuses on the wage conditions of agency employment. 

The last chapter is based on efficiency of novella of the Employment Act. The main 

aim of this chapter is to provide a view on the new effective statutory framework in 

terms of agencies of labour. 
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