
Abstrakt 

Hlavním tématem předkládané diplomové práce je agenturní zaměstnávání, a to jak po stránce 

právní, tak i po stránce praktické. Pojednáno nebude pouze o právních, ale i některých dalších 

například ekonomických aspektech dané problematiky. Agenturní zaměstnávání se stává stále 

významnější oblastí pracovního práva s tím, jak se mění trhy práce a i do budoucna lze očekávat další 

nárůst počtu agenturních zaměstnanců. To klade vysoké nároky na kvalitní právní úpravu, která bude 

poskytovat dostatečnou ochranu zejména agenturním zaměstnancům. 

Cíle diplomové práce jsou shrnout současnou právní úpravu institutu agenturního zaměstnávání 

v České republice, Evropské Unii i na mezinárodní úrovni. Dále bude poukázáno na nevýznamnější 

problémy a interpretační potíže, se kterými se praxe v současné době musí potýkat. Vybrané kapitoly 

se zabývají i některými diskutabilními praktikami agentur práce. 

Práce se skládá ze 14 kapitol, z nichž každá se zabývá jinými aspekty agenturního zaměstnávání. 

Kapitola 1 je úvodní, definuje agenturní zaměstnávání jako celek, zaměřuje se na situaci na trhu práce 

a popisuje vývoj právní úpravy. 

Kapitola 2 poskytuje přehled současné právní úpravy agenturního zaměstnávání v České Republice, 

Evropské Unii a na mezinárodní úrovni. 

Kapitola 3 až 10 se zabývá jednotlivými základními subjekty, které se účastní agenturního 

zaměstnávání a popisuje vztahy, které při tom mezi nimi vznikají. 

Kapitola 11 popisuje omezení, vztahující se k maximální možné délce trvání dočasného přidělení 

k jednomu uživateli. 

Kapitola 12 analyzuje zásadu rovného zacházení v české právní úpravě a srovnává ji s požadavky 

unijního práva. 

Závěr je obsažen v kapitole 14. Autorka považuje za nezbytné přesně vymezit pojem rovného 

zacházení a rovných pracovních a mzdových podmínek, stanovit nepřekročitelnou překážku 

spočívající v maximální délce trvání přidělení k jednomu uživateli a umožnit sjednávat agenturám 

práce se zaměstnanci i dohody o provedení práce, na jejichž základě by bylo možno přidělovat 

zaměstnance dočasně k uživateli. O případných změnách by se však měla nejprve konat rozsáhlá 

diskuse o jejích cílech tak, aby přijatá úprava respektovala oprávněné zájmy všech stran účastnících 

se agenturního zaměstnávání a nemusela tak být obcházena. 



 


