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Úvod           

 Institut agenturního zaměstnávání je součástí českého právního řádu již téměř 

deset let. Za tu dobu se osvědčil jako vhodný doplněk pracovních poměrů a dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Zejména v současné době, kdy stále trvá 

ekonomická krize, je pro mnoho podniků agenturní zaměstnávání ideálním způsobem, 

jak reagovat na nepředvídatelné výkyvy nabídky a poptávky po jejich zboží a službách a 

s tím spojené nároky na počty pracovních sil. Na druhé straně agenturní zaměstnávání 

usnadňuje přístup na trh práce i skupinám osob, které by jinak pracovní uplatnění 

hledaly pouze obtížně. Často také bývá předstupněm pro získání zaměstnání přímo u 

uživatelské společnosti. Jedná se tedy o vysoce aktuální problematiku, jelikož se dá i do 

budoucna očekávat nárůst počtu agenturních zaměstnanců.   

 Účelem předkládané diplomové práce je přiblížit základy současné právní 

úpravy agenturního zaměstnávání jak v českém právním řádu, tak i s přihlédnutím 

k úpravě na mezinárodní a unijní úrovni. Obsahem práce však nejsou pouze právní ale i 

některé mimoprávní a ekonomické aspekty, související s danou problematikou.  

 Při tvorbě diplomové práce autorka mimo jiné vycházela i z mnohaletých 

zkušeností, které získala jako agenturní zaměstnanec a později i jako zaměstnanec 

kmenový. Mohla si tak vytvořit komplexní pohled na problematiku agenturního 

zaměstnávání nejen po stránce právní ale zejména po stránce praktické. V práci bude 

proto také pojednáno o určitých diskutabilních praktikách, se kterými se lze i přes 

pravidla stanovená právní úpravou, stále setkat.     

 Dalším z cílů předkládané práce je upozornit na nedostatky, výkladové a 

aplikační nejasnosti, panující ohledně některých ustanovení právní úpravy agenturního 

zaměstnávání a navrhnout možné budoucí změny.       

 Diplomová práce vychází z právního stavu platného ke dni 20. března 2013. 
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1 Obecně k agenturnímu zaměstnávání 

1.1 Pojem agenturního zaměstnávání   

Agenturní zaměstnávání můžeme v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. b) 

ZZ definovat jako postup, kdy agentura práce zaměstná fyzickou osobu (agenturního 

zaměstnance) za účelem jejího přidělení k výkonu práce u jiné fyzické nebo právnické 

osoby (uživatele). Podstatou je trojstranný vztah, jehož účastníky jsou zaměstnanec, 

agentura práce a uživatel, kterým je fyzická či právnická osoba, která si pracovní sílu 

zaměstnance od agentury pronajala za účelem plnění svých úkolů. Z hlediska právního 

se tak jedná o kombinaci tří právních vztahů, jejichž účastníky je vždy jedna z dvojic 

popsaného trojstranného faktického vztahu (nejde tedy o trojstranný právní úkon- 

trojstrannou smlouvu)
1
. Tento institut je specifický mimo jiné tím, že vztahy vznikající 

v jeho rámci nejsou pouze vztahy pracovněprávní, ale mezi agenturou práce a 

uživatelem vznikají i vztahy svou povahou obchodněprávní. Ekonomicky spočívá 

agenturní zaměstnávání v pronájmu pracovní síly, kdy pronajímatelem je agentura práce 

a nájemcem uživatel. Agenturní zaměstnávání představuje unikátní institut, který 

doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
2
. 

V literatuře bývá agenturní zaměstnávání řazeno mezi tzv. prekérní zaměstnání, tedy 

zaměstnání s menší mírou stability a zároveň vyšší flexibilitou oproti standardnímu 

pracovnímu poměru
3
. 

1.2 Situace na trhu práce 

 Mezi vyspělými evropskými státy představuje podíl agenturních zaměstnanců na 

celkovém počtu aktivní populace přibližně 2,5 %. Vyšší podíl agenturních zaměstnanců 

má například Velká Británie s 4,07% zatímco na opačné straně stojí Polsko s 0,46% a 

Slovensko s 0,52%
4
.          

 Podíl agenturních zaměstnanců na celkovém počtu aktivní populace se v České 

                                                 
1
 ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR v rámci projektu ,,Rozbor 

problematiky agenturního zaměstnávání v ČR“ zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. V Praze. Str.2. 
2
 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, str.29. ISBN 978-807-3576-523 
3
 PICHRT,J. in: BĚLINA, M. a kolektiv. Zákoník práce: komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s.748. 

4
 Viz http://kariera.ihned.cz/c1-53514770-vyuziti-agenturnich-pracovniku-ma-silny-potencial-i-v-cesku 
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republice odhaduje na 0,7%
5
. Z toho je patrný potenciál pro další možný nárůst počtu 

agenturních zaměstnanců. Důvody lze spatřovat v tom, že zejména větší a střední 

podniky začínají některé své činnosti zajišťovat prostřednictvím outsourcingu či více 

flexibilních způsobů výkonů práce, mezi které agenturní zaměstnávání bezpochyby 

patří. Tím mohou optimalizovat náklady na zaměstnance v dobách, kdy na trzích 

dochází k významným výkyvům nabídky a poptávky. Lze tak dosáhnout snížení fixních 

nákladů na zaměstnance v případech, kdy podnik nemá dostatek zakázek a klasické 

rozvázání pracovního poměru z nadbytečnosti je stále velmi nákladné. 

1.3 Ekonomická výhodnost agenturního zaměstnávání 

Jaké jsou v praxi důvody, které podniky vedou k najímání agenturních 

zaměstnanců? Díky několika medializovaným kauzám, které se věnovaly vykořisťování 

a otřesným pracovním podmínkám zejména zahraničních pracovníků, se veřejnost 

mnohdy domnívá, že agenturní zaměstnanci jsou v porovnání s běžnými zaměstnanci 

uživatele hůře placeni. Vzhledem k přísné regulaci podmínek agenturního zaměstnávání 

a jedné ze základních zásad, stanovící povinnost rovnosti mzdových a pracovních 

podmínek agenturních zaměstnanců, se však s těmito jevy lze setkat pouze u 

neseriozních agentur, které se tak dostávají za hranu zákona.    

 Ze zákonného požadavku na rovnost pracovních a mzdových podmínek 

agenturních zaměstnanců vyplývá, že náklady na jednoho agenturního zaměstnance pro 

uživatele nikdy nemohou být nižší než náklady na vlastního zaměstnance. K finální 

ceně za pronájem agenturního zaměstnance je kromě mzdových nákladů nutno dále 

připočíst i provizi agentury práce. K finanční náročnosti využívání agenturních 

zaměstnanců přispívá i povinnost agentur práce povinně si sjednat pojištění pro případ 

úpadku.         

 Důvody, které podniky vedou k poptávce po agenturních zaměstnancích, jsou 

však úspory z rozsahu. V případě dlouhodobého a promyšleného využívání agenturních 

zaměstnanců může podnik v celku uspořit nemalé finanční prostředky. Mnoho 

personálních ředitelů kalkuluje s tím, že agenturní zaměstnávání pomáhá snižovat 

fluktuaci ve společnosti, která kopíruje křivku výroby v nejistých dobách
6
. Výpočty 

                                                 
5
 Viz http://kariera.ihned.cz/c1-53514770-vyuziti-agenturnich-pracovniku-ma-silny-potencial-i-v-cesku 

6
 Viz http://kariera.ihned.cz/c1-53514770-vyuziti-agenturnich-pracovniku-ma-silny-potencial-i-v-cesku 
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agentury PwC ukazují, že náklady na přijetí nového pracovníka v průměru dosahují 

výše ročního platu zaměstnance, na jehož místo se hledá nový zaměstnanec. Je nutno 

počítat s náklady na inzerci volného pracovního místa, časem zaměstnanců, 

zabývajících se náborem, a v neposlední řadě i rizikem, že zaměstnanec firmu opustí 

v průběhu sjednané zkušební doby
7
. Další výdaje souvisí se zaškolováním nového 

zaměstnance, který v průběhu několika prvních měsíců společnosti zpravidla nepřináší 

vyšší užitek, nežli jsou na něj vynaložené náklady. To je dáno tím, že se zaměstnanec 

musí nejprve zapracovat, získat zkušenosti a znalosti nutné pro výkon dané pozice. 

Často se také obrací s žádostí o radu či pomoc na ostatní spolupracovníky či nadřízené, 

kteří se tak nemohou naplno věnovat vlastním pracovním povinnostem. 

 V neposlední řadě je třeba také zmínit náklady, které zaměstnavateli vzniknou 

v případě nutnosti propouštění z nadbytečnosti či v případě organizačních změn 

v souvislosti s povinností vyplatit zaměstnanci odstupné.     

 Výhodou agenturního zaměstnávání je dále skutečnost, že agenturní zaměstnanci 

jsou k uživateli přidělováni na dobu určitou. To umožňuje podnikům lépe korigovat 

stavy zaměstnanců podle výkyvů poptávky a nabídky po jeho zboží či službách na trhu. 

V dobách krize je tak pro uživatele jednoduché snížit počet zaměstnanců pomocí 

redukce agenturních zaměstnanců, kteří nepožívají tak silné ochrany vyplývající ze ZP. 

Naopak v době zvýšené nebo i sezónní poptávky je jednoduché doplnit potřebný počet 

zaměstnanců pomocí agentury práce. Výhodné je i využití agenturního zaměstnance na 

konkrétní, časově omezený projekt, pro jehož realizaci se nevyplatí zaměstnávat 

zaměstnance v klasickém pracovním poměru. V praxi by takto šlo uvažovat například o 

najmutí krizového managera prostřednictvím agentury práce. Pro některé podniky může 

být problematika propouštění zaměstnanců z nadbytečnosti či reorganizace pracovních 

míst velmi citlivým problémem. Mnozí vysocí manažeři si dnes již uvědomují, že pro 

uskutečnění výběru nadbytečných zaměstnanců je mnohdy výhodnější zvolit 

nezávislého odborníka, který není zaměstnancem dané společnosti. Jeho úsudek nebude 

ovlivněn osobními preferencemi ve vztahu k jednotlivým osobám, lze tedy od něj 

očekávat jistou míru nezávislosti a nestrannosti. Nelze pominout ani fakt, že mnohde na 

pracovišti se jednotliví zaměstnanci velmi dobře znají a vznikají mezi nimi kromě 

pracovních vztahů i vztahy přátelské. V takových případech může propuštění a s ním 

                                                 
7
 Viz http://kariera.ihned.cz/c1-53514770-vyuziti-agenturnich-pracovniku-ma-silny-potencial-i-v-cesku 
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spojené pohovory být pro vedoucí zaměstnance natolik nepříjemné a emocionálně 

vyčerpávající, že raději pro tuto fázi zvolí osobu mimo organizační strukturu podniku. 

Agentura práce tak může například zaměstnávat osobu zabývající se krizovým 

managementem a přidělovat ji k různým uživatelům, kde bude jednorázově působit do 

dokončení personální stabilizace. 

1.4 Agenturní zaměstnávání vs. závislá práce  

Tzv. velká novela zákoníku práce
8
, účinná od 1. ledna 2012 sebou přinesla i 

novou definici pojmu závislá práce. Oproti původní úpravě dochází k oddělení 

základních pojmových znaků od podmínek, za nichž musí být závislá práce 

vykonávána. Ustanovení §2 odst. 1 ZP definuje závislou práci jako práci, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

a podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji vykonává osobně. Dále v ustanovení 

§3 ZP stanoví, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním 

vztahu, pokud není upravena zvláštními právními předpisy. Za základní pracovněprávní 

vztahy jsou považovány pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích 

konaných mimo pracovní poměr.       

 Z definice pojmu závislé práce v §2 odst. 1 ZP mohou vyplynout určité 

problémy, vztahující se k agenturnímu zaměstnávání. O závislou práci půjde vždy, 

pokud jsou při jejím výkonu současně přítomny všechny čtyři pojmové znaky 

(nadřízenost vs. podřízenost, osobní výkon práce zaměstnance, podle pokynů 

zaměstnavatele a jeho jménem). Výkon práce zaměstnance agentury práce pro uživatele 

by nemusel vždy a ve všech případech naplnit tyto definiční znaky. Problematické je 

zejména ustanovení o tom, že závislá práce je vykonávána zaměstnancem podle pokynů 

zaměstnavatele. Při realizaci agenturního zaměstnání dochází k situaci, kdy je práce 

vykonávána podle pokynů uživatele, který ale zásadně není zaměstnavatelem 

zaměstnance. V praxi by tak mohly nastat  případy obcházení právní úpravy 

agenturního zaměstnávání s poukazem na fakt, že se vlastně nejedná o výkon závislé 

práce a proto na ni nelze vztáhnout úpravu obsaženou v zákoníku práce
9
. Aby bylo 

zabráněno takovému výkladu, stanoví §307a ZP, že za závislou práci je nutno 

                                                 
8
 Zákon č. 365/2011 Sb. 

9
 §1 písm. a) ZP stanoví, že zákoník práce upravuje vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. 
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považovat i případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního 

předpisu
10

 dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti.   

1.5 Rozdíl mezi agenturním zaměstnáváním a outsourcingem 

Obecně, z ekonomického hlediska, můžeme outsourcing definovat jako zajištění 

určitých činností subjektu pomocí externích dodavatelů. Charakteristické je pro něj 

samostatné rozhodování externího dodavatele, který činnost vykonává sám, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost, která se neřídí pracovněprávními předpisy. 

Typickými příklady z praxe, kdy se podnikatelé uchylují k outsourcingu, je oblast 

zajištění závodního stravování, vedení účetnictví, správa budov či IT.   

 Agenturní zaměstnávání se od outsourcingu odlišuje tím, že činnost agenturním 

zaměstnancům přiděluje, kontroluje a řídí vedoucí zaměstnanec uživatele. Agentura 

práce je v tomto případě pouze dodavatelem pracovní síly, nikoli již samotných 

pracovních výkonů a nenese objektivně odpovědnost za výsledek práce svých 

zaměstnanců, protože ti neplní zadané úkoly samostatně.   

 Konkrétním příkladem na odlišení outsourcingu od agenturního zaměstnávání 

může být podnik, který si najímá jinou specializovanou společnost na zpracování svého 

účetnictví. Tomuto dodavateli pouze předá podklady nutné pro účetní, ale na samotném 

výkonu účetnictví se již dále nijak nepodílí, zejména neukládá úkoly a nekontroluje 

činnost konkrétního člověka, který vyúčtování provádí. Tento externí dodavatel pak již 

předá objednateli hotové účetnictví, za jehož správné vypracování odpovídá podle 

soukromoprávních předpisů.  O agenturní zaměstnávání by se naopak jednalo v případě, 

kdy by se podnik rozhodl posílit své účetní oddělení působící v jeho rámci o dalšího 

účetního, kterého by získal prostřednictvím agentury práce. V tomto případě by úkoly 

účetnímu přímo zadával vedoucí zaměstnanec podniku, který by i kontroloval jejich 

provádění.          

 Významné je správné odlišení situací, kdy se jedná o outsourcing a kdy o 

agenturní zaměstnávání z toho důvodu, že vydáváním agenturního zaměstnávání za 

outsourcing dochází k porušení právních předpisů. V praxi však nemusí být vždy 

jednoduché rozlišit, kdy se již jedná o naplnění podmínek agenturního zaměstnávání a 

                                                 
10

 Zákon č. 435/2004 Sb. 
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kdy ještě o outsourcing. Může k tomu dojít v případech, kdy nejsou zcela naplněny 

definiční znaky outsourcingu, ale dodavatel za něj přesto svou činnost prohlašuje. 

Motivací pro takovéto porušování zákona může být neochota nebo nemožnost získat 

legálním způsobem povolení pro činnost agentury práce či ekonomické důvody 

spočívající ve snaze ušetřit náklady tím, že nebude nutno naplnit požadavek na rovné 

pracovní a mzdové podmínky agenturních zaměstnanců.  

1.6 Vývoj právní úpravy 

 Právní úprava institutu agenturního zaměstnávání byla poprvé do českého 

právního řádu výslovně zakotvena dne 1. 10. 2004. Stalo se tak přijetím nového zákona 

o zaměstnanosti č. 436/2004 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. 10. 2004. To však 

neznamená, že by činnost spočívající svou podstatou v agenturním zaměstnávání, na 

našem území byla do té doby jevem neznámým.      

 Na základě ustanovení §38 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb. - předchozí ZP, které 

pojednává o dočasném přidělování zaměstnanců, bylo de facto realizováno agenturní 

zaměstnávání i přes chybějící právní úpravu. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 

65/1965 Sb. bylo však účelem §38 odst. 4 původního ZP umožnit dočasné přidělení 

zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu operativní spolupráce podniků, rozvoje 

vědy a techniky nebo při zajišťování závodního stravování. Toto ustanovení bylo 

v praxi zneužíváno a obcházeno tak, že agentura zaměstnala určitou osobu v pracovním 

poměru, aby ji pak následně na základě dohody ,,dočasně“ přidělila k jinému 

zaměstnavateli. Na rozdíl od současné právní úpravy však v tomto případě agentura 

negarantovala zaměstnanci srovnatelné pracovní ani mzdové podmínky. Mohlo tak, a 

v praxi i často docházelo, k nerovnému postavení a mzdové diskriminaci agenturních 

zaměstnanců oproti zaměstnancům kmenovým. Stát však byl k těmto případům 

shovívavý, neboť takto zaměstnané osoby měly uzavřeny pracovněprávní vztah a byly 

tak pod ochranou zákoníku práce. Nejednalo se tedy o švarcsystém
11

.  

 Počínání orgánů veřejné správy, které činnost pracovních agentur, která byla 

                                                 
11

 ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR v rámci projektu ,,Rozbor 

problematiky agenturního zaměstnávání v ČR“ zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. V Praze. Str.2. 
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často na hraně zákona, tolerovaly, někteří autoři hodnotí pozitivně
12
. Dle jejich názoru 

ekonomická situace na trhu vyžadovala pro efektivní konkurenceschopnost podniků 

působících v České republice institut dočasného přidělení.  Činnost agentur tak jen 

reagovala na právní vakuum v této oblasti a na legislativní nečinnost zákonodárce. 

Docházelo tím ke vzniku paradoxní situace, kdy se Česká republika snažila vytvořit co 

možná nejliberálnější podmínky tržního prostředí, na druhé straně zde však chyběla 

právní úprava agenturního zaměstnávání, která byla v té době již běžná v jiných státech. 

Absence tohoto institutu tak vedla i ke zhoršené konkurenceschopnosti českých podniků 

ve srovnání s podniky z těch států, kde již byla úprava agenturního zaměstnávání 

přijata. Ke zrušení tohoto ustanovení, které za účinnosti předchozího zákoníku práce 

umožňovalo přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli subjekty odlišným od 

agentur práce, došlo novelou 436/2004 Sb.       

  Současně se zavedením institutu agenturního zaměstnávání do českého právního 

řádu bylo zrušeno ustanovení §38 odst. 4 zák. č. 65/1965 Sb. Účelem, sledovaným 

zákonodárcem, bylo v tomto případě zamezit obcházení zákona a jeho ustanovení 

týkajících se podmínek, za nichž lze realizovat agenturní zaměstnávání. Bohužel tak 

došlo k situaci, kdy podnikům byla odňata možnost dočasně přidělit své zaměstnance 

k výkonu práce pro jiného uživatele, což bylo původním účelem zrušeného ustanovení. 

Tento stav byl v teorii i praxi oprávněně kritizován, jelikož zde byla reálná potřeba 

zaměstnavatelů tento institut využívat. Lze uvést konkrétní případ, kdy majitel zimního 

lyžařského areálu na zimu potřebuje pro provoz a údržbu střediska zaměstnance. Po 

skončení zimní sezony již pro většinu z nich dále nemá práci, ale očekává, že 

s příchodem další zimní sezony je bude opět potřebovat. Na druhé straně v téže obci 

působí zemědělské družstvo, které naopak potřebuje většinu pracovníků mimo zimní 

sezonu. Institut dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli je v těchto případech 

ideálním nástrojem, jak zajistit zaměstnanost sezonních pracovníků činných v určitém 

odvětví po celý rok. Pozitivně lze proto hodnotit jeho znovuzavedení do právního řádu, 

čímž byla tato možnost opět zlegalizována.  

 

                                                 
12

 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, str.19. ISBN 978-807-3576-523 
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2 Prameny právní úpravy 

2.1 Mezinárodní právní úprava 

Základem a předlohou české právní úpravy v oblasti agenturního zaměstnávání je 

Úmluva MOP
13

 č. 181 O soukromých agenturách práce (dále jen Úmluva). Byla přijata 

19. června 1997 na 85. zasedání Generální konference Mezinárodní Organizace Práce 

v Ženevě a vstoupila v platnost dne 10. května 2000. Představuje jakýsi minimální 

mezinárodní standard pro fungování a činnost agentur práce.   

 Úmluva byla v České republice vyhlášena sdělením č. 38/2003 Sb. m. s. 

Ministerstva zahraničních věcí a nabyla účinnosti dne 9. října 2001. Institut agenturního 

zaměstnávání však byl do českého právního řádu přijat, jak bylo uvedeno výše, až 

v říjnu roku 2004. Tuto prodlevu odůvodnilo MZV ustanovením čl. 2 odst. 4 písm. a) 

Úmluvy.         

 Důvody, které vedly k přijetí Úmluvy, jsou uvedeny přímo v jejím textu. 

Zmiňuje se potřeba zajistit pružnost fungování trhů práce. Dále nutnost revize předchozí 

Úmluvy o agenturách práce činných za úplatu z roku 1949 zejména z důvodu výrazné 

změny podmínek, za nichž současné agentury působí. Zdůrazňuje potřebu chránit 

pracovníky před možným zneužíváním a zaručit jim práva na svobodu sdružování, 

podpořit kolektivní vyjednávání a sociální dialog.    

 Úmluva vymezuje výraz soukromá agentura práce
14

 a stanoví, že se vztahuje na 

všechny soukromé agentury práce, všechny kategorie pracovníků a všechna odvětví 

ekonomické činnosti s výjimkou námořníků. Členskému státu je však dána možnost za 

splnění daných podmínek
15

 zakázat činnost agentur ve vztahu k určitým kategoriím 

pracovníků nebo odvětvím ekonomické činnosti. Úmluva obsahuje i možnost vyloučit 

pracovníky některého odvětví nebo jeho části z rozsahu působnosti Úmluvy nebo jejích 

jednotlivých ustanovení, pokud jim bude zajištěn stejný standard ochrany jiným 

způsobem.
.
         

                                                 
13

 Mezinárodní organizace práce je odbornou organizací přidruženou k OSN. Byla založena v roce 1919 a 

jejím hlavním cílem bylo zlepšení pracovních a sociálních podmínek ve světě. Během 2. světové války 

byla její činnost přerušena. V roce 1945 bylo na konferenci v Paříži schváleno odpoutání od Společnosti 

národů a přidružení k OSN. Orgány MOP pracují na principu tripartity ( tvoří je představitelé vlád, 

zaměstnanců a zaměstnavatelů).    
14

 Úmluva definuje agenturu práce jako jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, nezávislou na 

veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více z uvedených služeb trhu práce. 
15

 Po konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi příslušných zaměstnavatelů a pracovníků 
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 Z obsahu Úmluvy dále vyplývá požadavek na zajištění systému fungování 

agentur práce pomocí udělování licencí nebo povolení.    

 Agentury práce nemohou pracovníkům účtovat přímo i nepřímo, zcela nebo 

zčásti jakékoli poplatky nebo náklady. Kompetentní orgán však může při plnění 

podmínek povolit výjimky ve vztahu k určitým kategoriím pracovníků nebo typům 

služeb, poskytovaným agenturami. To bude přicházet v úvahu u specializovaných a 

vysoce odborných pozic jakými jsou například IT specialisté či vrcholový management. 

2.2 Unijní právní úprava 

2.2.1 Přehled právní úpravy        

Mezi prameny právní úpravy agenturního zaměstnávání na unijní úrovni patří 

směrnice 2008/104/ES O agenturním zaměstnávání, která je v této oblasti 

nejvýznamnějším předpisem. Dále lze najít úpravu některých dílčích otázek spojených s 

agenturním zaměstnáváním ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/71/ ES O 

vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a směrnici 91/383/ EHS, kterou se 

doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se 

stálým nebo přechodným pracovním poměrem.   

2.2.2 Směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 

Důvody, které vedly k přijetí Směrnice 2008/104/ES (dále jen Směrnice), byly 

zejména nutnost zajistit pružnost zaměstnávání v kombinaci s jistotou zaměstnání, 

nazývané také jako tzv. flexicurita
16

. Směrnice uvádí i značné rozdíly, které panují ve 

využívání institutu agenturního zaměstnávání, v právním postavení a podmínkách 

zaměstnanců agentur v rámci jednotlivých zemí EU. Zdůrazňuje, že agenturní 

zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám podniků, ale zároveň umožňuje i zaměstnancům 

vhodné sladění pracovního a soukromého života. Dochází tak k vytvoření ochranného, 

harmonizovaného rámce, zajišťujícího ochranu agenturních zaměstnanců v zemích EU. 

 V článku 2 Směrnice jsou uvedeny cíle, kterými jsou zabezpečení ochrany 

agenturních zaměstnanců, zlepšení kvality agenturního zaměstnávání a zajištění řádného 

uplatňování zásady rovného zacházení v souladu s článkem 5 Směrnice, čímž má dojít 

k vytváření pracovních míst a k rozvoji pružných forem práce.    

                                                 
16

 Flexicurita je pojem spočívající ve spojení anglických slov flexibility (pružnost) a security (záruka, 

zabezpečení) 
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 Směrnice obsahuje výslovný zákaz vynětí zaměstnanců, pracujících na částečný 

pracovní úvazek nebo s nimiž byla uzavřena smlouva na dobu určitou. Toto ustanovení 

je významné i pro praxi v České republice, jelikož je nutné sem podřadit i dohodu o 

pracovní činnosti, kterou je nutné považovat za druh částečného pracovního úvazku
17

. 

 Významnou zásadou formulovanou ve Směrnici je zásada rovného zacházení. 

Jejím obsahem je požadavek na zajištění takových pracovních podmínek pro agenturní 

zaměstnance, které budou minimálně srovnatelné s podmínkami kmenových 

zaměstnanců uživatele. Výjimka je připuštěna v oblasti odměňování, v případech 

agenturních zaměstnanců, kteří mají s agenturou uzavřenou pracovní smlouvu na dobu 

neurčitou. Po konzultaci se sociálním partnery je u těchto zaměstnanců možno se 

odchýlit od požadavku rovného odměňování, pokud je jim vyplácena odměna i v době 

mezi jednotlivými přiděleními.        

 Agenturní zaměstnance je nutno informovat o všech volných pracovních místech 

u uživatele, aby měli možnost se o tato místa ucházet a získat tak trvalé zaměstnání. 

Všechna opatření, která by znemožňovala uzavření pracovní smlouvy nebo vzniku 

pracovněprávního vztahu mezi uživatelem a zaměstnancem po skončení jeho přidělení, 

jsou postižena sankcí neplatnosti a to již od samého začátku.    

 Obsahem Směrnice je i zákaz určený agenturám práce, požadovat po 

zaměstnancích jakékoli poplatky za zprostředkování zaměstnání.    

 Zdůrazňuje se i právo agenturních zaměstnanců na přístup k vybavení nebo 

společným zařízením podniku. To se týká zejména jídelen, firemních školek a 

dopravních služeb. Výjimky jsou možné pouze na základě objektivních důvodů.  

 Státům je uložena povinnost přijmout vhodná opatření pro případ porušování 

Směrnice. Musí zajistit soudní nebo správní řízení, v jejichž rámci bude možno vymáhat 

plnění povinností stanovených Směrnicí. K účinné ochraně a prosazování práv 

agenturních zaměstnanců vyplývajících ze Směrnice musí být přijaty i účinné, 

přiměřené a odrazující sankce. 

                                                 
17

 Týká se pouze dohod o pracovní činnosti, jelikož v souladu s ustanovením §66 ZZ může agentura práce 

uzavřít se zaměstnancem pouze pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. A contrario tedy není 

možné uzavírat mezi zaměstnancem a agenturou práce dohodu o provedení práce. 
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2.2.3 Směrnice 91/383/EHS 

 Hlavním účelem úpravy obsažené v této Směrnici je zajištění srovnatelné úrovně 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pro agenturní zaměstnance a zaměstnance, se 

kterými byla uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou. Stanovuje povinnost uživatele 

informovat agenturní zaměstnance o rizicích, kterým jsou vystaveni v souvislosti 

s výkonem práce, provést jejich řádné školení a zajistit dostatečnou informovanost 

zaměstnanců a agentur práce o vyžadované odborné způsobilosti a kvalifikaci pro danou 

pozici. Umožňuje také členským státům pro určité kategorie zvlášť nebezpečných prací 

zakázat využití agenturních zaměstnanců. 

2.3  Česká právní úprava 

Právní úpravu agenturního zaměstnávání obsahuje zákon č. 435/2004 Sb., O 

zaměstnanosti, v platném znění (dále jen ZZ). Zde nalezneme obecné vymezení institutu 

zprostředkování zaměstnání, doplněné o negativní výčet činností, které se za 

zprostředkování nepovažují, a definici základních pojmů. Obsahuje také podrobnou 

úpravu postupu při udělování povolení pro činnost agentur práce.    

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP). Hlava V. 

třinácté části, §307 až §309 ZP nazvaná agenturní zaměstnávání se zabývá úpravou 

vztahů vznikajících mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem jakož i vztahů mezi 

agenturou a uživatelem.         

 Zákon č. 552/1991 Sb., O státní kontrole, v platném znění (dále jen ZSK) 

obsahuje subsidiární pravidla pro výkon kontroly podle ZZ.    

 Významná je i právní úprava zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen 

ZIP), uplatňující se při kontrole dodržování právních předpisů v oblasti agenturního 

zaměstnávání. ZIP obsahuje dále i okruh kontrolních pravomocí inspekce práce.  

 V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 4 písm. a) Úmluvy MOP č. 181 O 

soukromých agenturách práce bylo přijato 5. března 2009 nařízení vlády
18

 o stanovení 

druhů práce, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u 

uživatele zprostředkovávat. 

 

                                                 
18

 Nařízení vlády ze dne 5. března 2009 o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou 

dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, Sb. 64/2009, Č.21/2009, 12.3. 2009. 
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3 Agentura práce           

3.1 Definice pojmu 

Definici pojmu agentura práce obsahuje Úmluva MOP č. 181 v čl. 1, bod 1. Za 

soukromou agenturu práce je třeba považovat jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, 

která je nezávislá na veřejných orgánech a poskytuje jednu nebo více z následujících 

služeb trhu práce:               

 a) služby pro sblížení nabídek a žádostí o zaměstnání, aniž by se však agentura stala 

stranou pracovního poměru, který by mohl vzniknout 

b) zaměstnává pracovníky s cílem poskytnout je třetí straně, kterou může být fyzická či 

právnická osoba 

c) jiné služby vztahující se k hledání zaměstnání, stanovené kompetentním orgánem po 

konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, 

spočívající například v poskytování informací, jejichž účelem není sblížení specifických 

nabídek a žádostí o zaměstnání  

Směrnice EP a Rady 2008/104/ES definuje agenturu práce v článku 3. písm. b) 

jako fyzickou či právnickou osobu, která v souladu s vnitrostátními předpisy uzavírá 

pracovní smlouvy nebo je v pracovněprávním vztahu se svými zaměstnanci, aby je 

mohla přidělit uživatelům, kde tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich 

dohledem a vedením pracují.         

 Definice pojmu agentura práce v Úmluvě je tedy širší než definice obsažená ve 

Směrnici a zahrnuje kromě činnosti agentury práce spočívající v zaměstnávání 

zaměstnanců za účelem jejich přidělení k uživateli i další služby. Podle obou může být 

agenturou práce jak fyzická tak právnická osoba.      

 V české právní úpravě je definována agentura práce v §14 odst. 3 písm. b) ZZ 

jako právnická nebo fyzická osoba, pokud má povolení k příslušné formě 

zprostředkování zaměstnání. Tato právní úprava pojmu agentura práce je plně v souladu 

s výše uvedenými definicemi podle Směrnice i Úmluvy.   

 Živnostenský zákon v §3 odst. 3 písm. r) výslovně uvádí, že zprostředkování 

zaměstnání není podnikáním. Na fungování agentur práce tedy nelze vztáhnout úpravu 
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obsaženou v živnostenském zákoně ani v jiných zákonech, komplexní právní úprava je 

obsažena v ZZ. 

3.2 Zprostředkování zaměstnání  

Za zprostředkování zaměstnání se v souladu s §14 odst. 1 ZZ považuje:           

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                   

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí    

Za zprostředkování zaměstnání je nutno považovat i případy, kdy je cizinec 

vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území České republiky 

na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy 

je pronájem pracovní síly.
19

 Za těchto okolností je nutné, aby i zahraniční zaměstnavatel 

byl držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání.     

 Pronájem pracovní síly sice není v českém právním řádu definován, nicméně při 

použití výkladového postupu dle analogie iuris lze dovodit, že pojmovým znakem 

smlouvy o pronájmu pracovní síly je její úplatnost, kdy je za účelem zisku sjednána 

úplata za pronájem pracovní síly
20

.        

 V případech, kdy je cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem 

k výkonu práce na území ČR, aniž by za jeho poskytnutí byla sjednána zvláštní úplata, 

jejímž účelem by bylo dosažení zisku, se nejedná o pronájem pracovní síly a tedy ani o 

zprostředkování zaměstnání podle §14 odst. 2 ZZ.   

 Zprostředkovávání zaměstnání provádějí podle §14 odst. 3 ZZ krajské pobočky 

Úřadu práce a agentury práce
21

. Agentury práce však mohou na rozdíl od poboček 

Úřadu práce zprostředkovávat zaměstnání podle všech bodů, tedy včetně zaměstnávání 

                                                 
19

 Viz §14 odst. 2 ZZ 
20

 Viz STEINICHOV , Ladislava.  ákon o zaměstnanosti  komentá . Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2010, str. 29. ISBN 978-807-3575-014 
21

 Právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání 
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fyzických osob za účelem jejich následného přidělení k uživatelům. Úřady práce tuto 

možnost nemají, realizovat ji mohou výhradně agentury práce. 

3.3 Povolení ke zprostředkování zaměstnání 

 Agentura práce může provádět zprostředkování zaměstnání pouze na základě 

povolení ke zprostředkování zaměstnání podle §14 odst. 3 písm. b) ZZ. Požadavek na 

získání licence k provozování agentury práce je plně v souladu s ustanovením čl. 3 

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

agentur práce, určí jednotlivé signatářské státy na základě udělování licencí či povolení. 

Výjimku představují případy, kdy jsou tyto podmínky řízeny nebo stanoveny 

příslušnými národními předpisy nebo praxí jinak.     

 Otázkou však zůstává, nakolik je český systém licencí k provozování agenturní 

činnosti efektivní. Získání povolení není takřka pro nikoho ve skutečnosti problém a 

samotný požadavek na odbornou praxi nositele licence nezaručuje ani dostatečnou 

znalost příslušných právních předpisů, ani etický výkon této činnosti
22

.  Do budoucna 

lze tedy uvažovat i o možnosti zavedení určitého typu zkoušky, zaměřeného zejména na 

prokázání znalostí právních předpisů žadatelů o udělení povolení ke zprostředkování 

zaměstnání. Úspěšné vykonání této zkoušky by bylo jednou z podmínek pro udělení 

povolení.         

 Povolení ke zprostředkování zaměstnání pro agentury práce vydává Generální 

ředitelství Úřadu práce
23
. Podkladem pro jeho vydání je žádost právnické nebo fyzické 

osoby, ve které je nutné specifikovat, zdali se bude jednat o zprostředkování zaměstnání 

na území České republiky, zprostředkování zaměstnání do zahraničí či o 

zprostředkování zaměstnání cizinců na území ČR. 

3.4 Podmínky stanovené pro udělení povolení 

 Podmínky stanovené pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání jsou 

uvedeny v §60 a §60a ZZ.         

 Fyzická osoba musí dosáhnout věku 18 let, být způsobilá k právním úkonům, 

                                                 
22

 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, str.33. ISBN 978-807-3576-523 
23

 Viz §60 odst. 1 ZZ 
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bezúhonná, musí být odborně způsobilá a mít bydliště na území České republiky.  

Fyzické osoby, které mají občanství některého ze států Evropské unie a EHP
24

  nebo 

Švýcarské konfederace nemusí splňovat podmínku bydliště na území České republiky, 

postačí, pokud uvedou svou doručovací adresu, která se nachází na území České 

republiky.            

3.4.1 Bezúhonnost 

 Bezúhonná je pro účely vydání povolení taková fyzická nebo právnická osoba, 

které nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti 

majetku. Dokládá se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 

měsíce. Zahraniční fyzická osoba dokládá svou bezúhonnost odpovídajícími doklady, 

které vydává stát, jehož je občanem a dále státy, v nichž se poslední 3 roky zdržovala 

nepřetržitě déle než 6 měsíců. Pokud daný stát takový doklad nevydává, musí učinit 

čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. Ani 

tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.  

3.4.2 Odborná způsobilost 

 Požadavek na odbornou způsobilost naplní taková fyzická osoba, která má 

ukončené vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti 

zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, ve kterém chce zprostředkovávat zaměstnání. 

Fyzické osoby, které nemají vysokoškolské vzdělání ale střední vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání či vyšší odborné vzdělání na konzervatoři, 

musí doložit nejméně pětiletou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo 

v oboru, pro který má být zprostředkování povoleno. 

3.4.3 Odpovědný zástupce 

 Právnická osoba musí kromě požadavku na bezúhonnost ustavit osobu, která 

bude plnit funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání (dále jen 

odpovědný zástupce). Odpovědným zástupcem může být taková fyzická osoba, která 

splňuje všechny požadavky, stanovené pro udělení povolení fyzické osobě.  

Fyzická osoba může vykonávat funkci odpovědného zástupce vždy pouze u jedné 

právnické osoby a nesmí být zároveň držitelem povolení pro zprostředkování 

zaměstnání jako fyzická osoba. Tím je vyloučena situace, kdy by jedné konkrétní 

                                                 
24
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23 

 

fyzické osobě, která splňuje podmínky, vzniklo více povolení ke zprostředkování 

zaměstnání pro různé subjekty.      

 Zákonem vyžadované podmínky pro udělení povolení mohou být pro mnoho 

zájemců o podnikání v oblasti agenturního zaměstnání významnou překážkou.  Týká 

se to zejména požadavku na délku odborné praxe. V praxi je tento požadavek 

zmírňován tím, že za odbornou praxi je uznáváno i zaměstnání ve významných řídích 

funkcích, jakými jsou například starosta obce či ředitel podniku.  Fyzická osoba, která 

chce podnikat v oboru zprostředkování zaměstnání, aniž by měla požadovanou praxi, 

má i přesto šanci dostát tomuto požadavku. Postačí jí založení právnické osoby, kdy na 

pozici odpovědného zástupce ustaví osobu, která již odborné zkušenosti v předepsané 

délce má. Odborný zástupce přitom nemusí být zaměstnancem ani statutárním orgánem 

společnosti. 

3.4.4 Závazné stanovisko ministerstva vnitra 

 Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je 

souhlasné stanovisko Ministerstva vnitra.  To ho vydá na základě žádosti Generálního 

ředitelství Úřadu práce. Ministerstvo vnitra posuzuje možnost udělení povolení 

z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. Předmětem 

kontroly jsou i náležitosti sídla či místa podnikání žadatele uvedené v žádosti tak, aby 

nedocházelo k udělování povolení osobám s fiktivním sídlem.    

 Pro vydání závazného stanoviska je stanovena lhůta 15 dnů od doručení žádosti, 

ve kterých musí Ministerstvo vnitra doručit stanovisko Generálnímu ředitelství Úřadu 

práce. Pro případ nečinnosti Ministerstva vnitra, kdy by ve lhůtě nebylo  stanovisko 

vydáno, je stanovena fikce vydání pozitivního rozhodnutí, tedy že Ministerstvo vnitra 

s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí.    

 Účelem tohoto ustanovení je zamezení nezákonným aktivitám, ke kterým může 

docházet při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o přístup cizinců 

prostřednictvím agentur práce na český pracovní trh a tedy i na území České republiky, 

jakož i zprostředkovávání zaměstnání našim občanům v zahraničí.  Názor Ministerstva 

vnitra je založený na zhodnocení bezpečnostních informací z policejních zdrojů a 

zpravodajských služeb, které se týkají žadatele o povolení.  
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3.5 Náležitosti žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání 

Povinné náležitosti žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnáni jsou 

stanoveny v §61 odst. 1 a odst. 3 ZZ odlišně pro fyzické a právnické osoby. Oběma jsou 

společné požadavky na uvedení identifikačních údajů, předmětu podnikání, formu 

zprostředkování a druhy prací, pro kterou je povolení žádáno. Právnická osoba musí 

doložit i identifikační údaje odpovědného zástupce, fyzická osoba kromě předmětu 

podnikání i místo podnikání. Fyzická osoba musí ke své žádosti připojit potvrzení o 

bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby, doklad o odborné způsobilosti a adresu 

pracovišť, která budou zprostředkování provádět. Právnická osoba dokládá bezúhonnost 

svého odpovědného zástupce, pokud jím je zahraniční osoba a dále doklad o jeho 

odborné způsobilosti. Nutno je přiložit i prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí 

s ustanovením do funkce. Shodně s fyzickými osobami musí uvést adresu pracovišť, 

kde bude provádět zprostředkování.    

3.6 Vydání povolení 

 V §62 odst. 1 ZZ jsou uvedeny všechny náležitosti, které musí vydané povolení 

obsahovat. Jsou stanoveny zvlášť pro fyzické i právnické osoby. V povolení pro 

právnickou osobu je nutno uvést její identifikační údaje, identifikační údaje 

odpovědného zástupce mimo rodného čísla a místa narození, formu zprostředkování a 

druhy prací, ke kterým se povolení vydává a dobu, na kterou se povolení vydává. U 

povolení vydávaného pro fyzickou osobu jsou náležitosti shodné. Z povahy věci se však 

v tomto případě neuvádějí identifikační údaje odpovědného zástupce.     

 Povolení se vydává kromě zákonem stanovených výjimek
25

 na předem 

omezenou dobu, která činí maximálně 3 roky. Tento časový úsek má představovat 

nezbytné síto pro ověření, že činnost agentury práce je v souladu s právními předpisy
26

. 

Po uplynutí této doby lze žádat o opětovné vydání nového povolení. Pokud chce tedy 

agentura práce i po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno, pokrčovat ve své 

činnosti, musí podat novou žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně 

                                                 
25

 S výjimkou povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v §14 odst. 1 písm. a) a c) ZZ, 

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

na dobu neurčitou 
26

 Viz STEINICHOV , Ladislava.  ákon o zaměstnanosti  komentá . Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2010, str.85. ISBN 978-807-3575-014 
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všech náležitostí.         

 V novém procesu posuzování žádosti se opět zkoumá, zdali žadatel splňuje 

všechny předepsané podmínky a přihlíží se i k tomu, jak agentura práce dosud plnila 

povinnosti stanovené zákonem. Tento postup se uplatní i v případě, že agentura hodlá 

pouze rozšířit rozsah svého povolení např. o další státy.    

 Projednání žádosti o udělení povolení trvá zpravidla 6 až 10 týdnů, proto lze 

doporučit, aby žadatelé o opětovné udělení tohoto povolení o něj požádali nejpozději 3 

měsíce před uplynutím platnosti povolení stávajícího
27

. V případě, že by žadatel 

nepodal žádost o nové povolení v dostatečném předstihu a povolení by nebylo vydáno 

před skončením platnosti původního povolení, nemohl by poskytovat zprostředkování 

zaměstnání až do doby, kdy bude vydáno. Mohlo by tak dojít k přerušení kontinuity 

poskytovaných služeb a podnikání žadatele.      

 Na vydání povolení není právní nárok. Odmítnutý žadatel má však možnost 

domáhat se nápravy v rámci správního řízení a následně i ve správním soudnictví.   

3.7 Evidence agentur práce 

  Úřad práce vede evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. Z této evidence vyplývá, že ke dni 1. 1. 2013 působilo 

v České republice 1482 agentur práce. Součástí evidence je i veřejně přístupný seznam, 

do kterého lze nahlížet a ověřit si tak, zdali je konkrétní subjekt držitelem povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. Dálkový přístup je možný přes portál MPSV
28

. 

Aktualizace údajů v databázi však někdy trvají i déle než měsíc.  

3.8 Zánik povolení 

  Důvody, které vedou k zániku povolení, jsou uvedeny v §63 odst. 1 ZZ. Jedná se 

o smrt fyzické osoby či zánik právnické osoby, výmaz podniku zahraniční osoby nebo 

organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku, uplynutí doby, na 

kterou bylo povolení vydáno a rozhodnutí Generálního ředitelství Úřadu práce o 

odejmutí povolení.         

                                                 
27

 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
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 Podmínky, za nichž Generální ředitelství Úřadu práce rozhodnutím odejme 

povolení ke zprostředkování, stanoví §63 odst. 2 písm. a) až h) ZZ. Odejmutí povolení 

slouží jako sankce za porušování předpisů, které upravují činnost agentury práce nebo 

za neplnění povinností v oblasti evidence a statistiky. Povolení se odejme i v případech, 

kdy agentura přestane splňovat podmínky §60 ZZ, nezbytné pro udělení povolení. 

Ustanovení §63 odst. 2 písm. h) ZZ upravuje možnost odejmout povolení i na žádost 

právnické či fyzické osoby- agentury práce.        

 Ustanovení §63 odst. 3 ZZ upravuje další případ zániku povolení. Generální 

ředitelství Úřadu práce zahájí řízení o odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání 

právnické nebo fyzické osobě z podnětu Ministerstva vnitra. V tomto řízení dochází 

k vydání nového stanoviska podle §60a ZZ. Generální ředitelství poté na základě 

nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke zprostředkování rozhodnutím 

odejme. V rozhodnutí o odejmutí je stanoven den, ke kterému je agentura povinna 

zprostředkovatelskou činnost ukončit. Ode dne doručení rozhodnutí o odejmutí 

povolení smí agentura vykonávat pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu 

s účelem vydaného rozhodnutí.        

 V případě, že bylo povolení odejmuto z jiného důvodu než žádost právnické či 

fyzické osoby, lze znovu zažádat o vydání nového povolení ke zprostředkování nejdříve 

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

zprostředkování zaměstnání.         

 Pro ilustraci lze ještě uvést, že za rok 2012 bylo povolení ke zprostředkování 

zaměstnání odejmuto celkem v 82 případech. Nejčastějším důvodem byla žádost 

samotné agentury práce v souladu s ustanovením §63 odst. 2 písm. h) ZZ
29

. 

3.9 Oznamovací povinnost agentury práce 

Aby mohlo Generální ředitelství Úřadu práce plnit své úkoly v oblasti státní 

politiky zaměstnanosti, je třeba mu umožnit přístup k informacím ohledně 

zprostředkování zaměstnávání, prováděného agenturami práce. Proto §59 odst. 1 ZZ 

stanoví agenturám práce povinnost vést evidenci. Eviduje se počet volných míst, na 

které je požadováno zprostředkování podle §14 odst. 1 písm. a) ZZ, počet jimi 

                                                 
29

 Údaje vychází z podkladů poskytnutých MPSV na žádost, v souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 
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umístěných fyzických osob jakož i evidence jejich zaměstnanců, kterým 

zprostředkovávají zaměstnání podle §14 odst. 1 písm. b) ZZ.    

 Agentury práce mají dále povinnost do 31. ledna běžného roku sdělit 

Generálnímu ředitelství Úřadu práce za předchozí kalendářní rok údaje o počtu volných 

míst, na které bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle §14 odst. 1 písm. a) 

ZZ, počtu jimi umístěných fyzických osob a z toho i počet uchazečů o zaměstnání 

umístěných na základě dohody s Úřadem práce podle §119a
30

 a počet jejich 

zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele. Zvlášť se uvádí 

počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet občanů ostatních 

členských států EHP
31

 a Švýcarska a počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti.  

3.10 Pojištění agentury práce proti úpadku 

 Agentura práce, která je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání 

podle §14 odst. 1 písm. b) ZZ, má povinnost sjednat si pojištění pro případ úpadku. 

Dočasně přidělenému zaměstnanci vzniká na základě tohoto pojištění právo na plnění 

v těch případech, kdy mu agentura práce není schopna pro svůj úpadek vyplatit mzdu. 

 Agentura je povinna doložit Generálnímu ředitelství Úřadu práce ve lhůtě 2 

měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování, že bylo 

platně sjednáno zákonem stanovené pojištění. Nesplnění tohoto požadavku má za 

následek odebrání povolení ke zprostředkování zaměstnání.    

 Pojištění musí být sjednáno ve výši odpovídající nejméně trojnásobku 

průměrného čistého měsíčního výdělku všech svých zaměstnanců, které agentura práce 

dočasně přiděluje nebo se je chystá dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele.  

 

 

                                                 
30

 Viz kapitola 4. 
31

 Evropský hospodářský prostor  
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4 Sdílené zprostředkování zaměstnání 

  V §119a ZZ je obsažena možnost Krajské pobočky Úřadu práce 

zprostředkovávat zaměstnání prostřednictvím agentury práce (dále jen sdílené 

zprostředkování zaměstnání). Zařazení uchazeče do sdíleného zprostředkování 

zaměstnání je možné na základě jeho individuálního akčního plánu
32

 a pouze s jeho 

předchozím písemným souhlasem.        

 Sdílené zprostředkování zaměstnání je možné na základě písemné dohody, 

uzavírané mezi agenturou práce a Úřadem práce. Na základě této dohody může být 

agentuře práce poskytnut přípěvek za sdílené zprostředkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Institut individuálního akčního plánu je obsažen v §33 odst. 2 ZZ. Jeho účelem je zvýšit šance uchazeče 

o zaměstnání na trhu práce a usnadnit mu tak možnost nalezení vhodného zaměstnání. Ve spolupráci 

s uchazečem ho vypracovává krajská pobočka Úřadu práce. Obsahem jsou jednotlivá opatření, která mají 

vést ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče. Vychází se zejména z jeho dosažené kvalifikace, 

zdravotního stavu, možností a schopností. Sám uchazeč také může kdykoli v průběhu vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání požádat o jeho vypracování. Krajská pobočka Úřadu práce ho však vypracuje 

vždy, pokud je uchazeč veden v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč je povinen poskytnout 

potřebnou součinnost k jeho vypracování a plnit v něm uvedené podmínky. 
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5 Profesní sdružení agentur práce 

  Stejně jako v jiných oborech podnikání působí i mezi agenturami práce jejich 

profesní sdružení, která by měla být určitým garantem úrovně a kvality jejich členů. Lze 

zmínit zejména Asociaci pracovních agentur (APA) a Asociaci poskytovatelů 

personálních služeb (APPS).                       

5.1 Asociace pracovních agentur 

 Asociace Pracovních Agentur (APA) je neziskovou, nepolitickou profesní 

organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní 

výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení ke zprostředkování 

zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu a dodržování Stanov APA
33. APA dále 

uvádí, že se zaměřuje na sdružování zejména středních a menších českých, moravských 

i slezských agentur, jejichž majitelé v nich přímo pracují. Jejich zájmy hodlá prosazovat 

a chránit. Tímto svým zaměřením na menší a střední agentury se také nejvýrazněji 

odlišuje od APPS.         

 APA byla původně součástí APPS, z níž se v únoru roku 2011 vyčlenila a začala 

působit jako samostatný subjekt.       

 Cíle a základní úkoly své činnosti si APA vymezila ve svých stanovách, 

konkrétně v čl. II
34

.  Uvést lze například ochranu a obranu zájmů agentur práce, 

činnost vzdělávací, informační a propagační jakož i spolupráci s ostatními subjekty 

působícími v oblasti zaměstnanosti.      

 Členství v APA je dobrovolné a není bez zajímavosti, že dle stanov mohou být 

členy nejen agentury práce, ale i fyzické či právnické osoby, které se zajímají o oblast 

zaměstnání, zaměstnanosti a dočasných pracovních příležitostí.  

 Členové APA jsou povinni řídit se jejím etickým kodexem
35
, jehož ustanovení 

často vycházejí ze zákonné úpravy podmínek činnosti agentur práce.    

                                                 
33

 Viz http://www.apa.cz/index.htm 
34

 http://www.apa.cz/stanovy_asociace.htm 
35

 Viz http://www.apa.cz/eticky_kodex.htm 
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5.2 Asociace poskytovatelů personálních služeb 

 APPS je nezávislou a dobrovolnou zájmovou organizací. Sdružuje agentury 

práce a poradenské společnosti působící v oblasti poskytování personálních služeb. 

Cílem její činnosti je vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních 

sil v České Republice.        

 APPS vznikla v roce 2002 na základě spolupráce čtyř významných personálních 

agentur, které působí jak na českém tak i mezinárodním trhu práce. Účelem vytvoření 

APPS bylo zkvalitnění prostředí českého trhu práce. V současné době je APPS členem 

Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce Ciett a Evropské konfederace 

soukromých agentur práce Eurociett
36

.       

 Shodně s APA má i APPS etický kodex
37
, který jsou její členové povinni 

dodržovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Viz http://www.apps.cz/profil-apps.html 
37

 http://www.apps.cz/pool/eticky-kodex.pdf 
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6 Uživatel                 

6.1 Definice uživatele 

 Uživatel je společně s agenturou práce a zaměstnancem dalším subjektem, 

podílejícím se na agenturním zaměstnávání.       

 Pojem uživatel je částečně převzatý z Úmluvy, která subjekt využívající 

pracovní síly dočasně přiděleného zaměstnance agentury práce nazývá ,,uživatelským 

podnikem“. Toto označení však nelze považovat za vhodné, neboť služeb agentury 

práce mohou využívat mimo jiné též fyzické osoby, pro které se pojem ,,uživatelský 

podnik“ nehodí
38

.          

 Ustanovení §307a ZP hovoří o tom, že agentura práce dočasně přiděluje svého 

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

smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. Dále se již v §307a ZP používá pro 

zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec přidělen, výraz uživatel.   

 ZZ v souvislosti s definováním pojmu zprostředkování zaměstnání v §14 odst. 1 

písm. b) stanoví, že uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která práci 

přiděluje a dohlíží na její provedení.      

 Směrnice 2008/104/ES definuje pojem uživatel v článku 3 písm. d) jako 

fyzickou či právnickou osobu, pro niž a pod jejímž dohledem a vedením zaměstnanec 

agentury práce po přechodnou dobu pracuje.       

 Z ekonomického hlediska představuje uživatel nájemce pracovní síly, kterou si 

najímá od agentury práce.          

 Výše uvedené definice lze na základě jejich pojmových znaků shrnout tak, že 

uživatelem je fyzická či právnická osoba, která si najímá prostřednictvím agentury 

práce její zaměstnance, aby pro ni vykonávali činnost, kterou jim přidělí  a na výkon 

této činnosti sama dohlíží, není přitom však jejich zaměstnavatelem.   

                                                 
38

 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, str. 42. ISBN 978-807-3576-523 
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6.2 Uživatelé v praxi 

 Kdo jsou však v praxi tito uživatelé? Obecně se lze setkat s poměrně rozšířeným 

názorem, že agenturní zaměstnance využívají především či zcela pouze společnosti 

působící v oblasti průmyslové výroby. Výhody využívání práce agenturních 

zaměstnanců si však uvědomuje čím dál více podniků a to i z mnoha jiných, často zcela 

odlišných oborů. V rozhovoru pro Hospodářské noviny
39

 se k tomuto trendu vyjádřila i 

ředitelka Asociace poskytovatelů personálních služeb. Uvedla, že například ve skladbě 

zákazníků agentury práce Manpower tvoří sektor společností působících v průmyslu 

pouze 35%, díky společnosti Škoda Auto až 40%. Zbývajících 60 % představují služby 

a specializované oblasti jakými jsou například IT, technici, specialisté ve finančních 

oborech apod. Strojírenství je však i nadále jedním ze dvou největších oborů, kde jsou 

agenturní zaměstnanci využíváni. Druhým je sektor služeb, zejména call centra, servisní 

a záruční centra, kde jsou dnes zaměstnávány tisíce lidí.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

  Dostupné z http://kariera.ihned.cz/c1-53514770-vyuziti-agenturnich-pracovniku-ma-silny-potencial-i-

v-cesku 
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7 Zaměstnanec  

7.1 Definice zaměstnance 

  Zaměstnanec je třetím subjektem účastnícím se vztahů, vznikajících při realizaci 

agenturního zaměstnávání.         

 Ustanovení §6 ZP stanoví, že způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít 

v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti  i způsobilost nabývat vlastními 

právními úkony práv a povinnosti v těchto vztazích vzniká v den, kdy osoba dosáhne 

věku 15 let, pokud zákon nestanoví jinak. Zároveň však platí omezení, které zakazuje 

sjednat zaměstnavatel i se zaměstnancem jako den nástupu do práce takový den, který 

by předcházel dni, ke kterému tato osoba ukončí povinnou školní docházku.  Tato 

pravidla je nutno vztáhnout i na agenturní zaměstnance, kterými tedy v souladu 

s ustanovením zákoníku práce nemohou být osoby mladší 15 let, případně i osoby straší, 

které nemají ukončenou povinnou školní docházku. V souvislosti s tímto omezením lze 

zmínit související článek 9 Úmluvy MOP č. 181, který požaduje, aby členské státy 

přijaly taková opatření, která neumožní soukromým agenturám práce používat ani 

zprostředkovávat práci dětí.         

 Směrnice ES 2008/104/ES obsahuje vlastní definici pojmu zaměstnanec. Podle 

článku 3 písm. a) je jím osoba, které je v dotyčném členském státě poskytována ochrana 

jako zaměstnanci v souladu s vnitrostátním pracovním právem.     

7.2 Profil agenturního zaměstnance 

  V kapitole 6.2 bylo pojednáno o společnostech, které v praxi využívají práce 

agenturních zaměstnanců. Jak bylo uvedeno, nejedná se zdaleka jen o podniky působící 

v oblasti průmyslu a strojírenství. Tomu také odpovídá profil agenturních zaměstnanců.

 Díky medializovaným kauzám, které se čas od času objeví ve zpravodajství a 

tisku, má veřejnost často spojený pojem agenturního zaměstnance s montážním 

dělníkem u pásu, případně se zahraničními pracovníky, pocházejícími převážně 

z východních, ekonomicky méně rozvinutých států. Jejich podíl na celkovém počtu 

agenturních zaměstnanců však klesá. Důvodem je skutečnost, že se z České republiky 

pomalu stahují tzv. montovny, ve kterých lidé vykonávají celý den monotónní činnost u 
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výrobních linek. Mzdové náklady na zaměstnance jsou tu pro ně již příliš vysoké a tak 

přesouvají svou výrobu do zemí, kde mohou mzdové náklady více optimalizovat. 

 Mezi agenturními zaměstnanci však na druhé straně roste počet vzdělaných, 

vysoce specializovaných odborníků, kteří se podílejí na realizaci určitých projektů a po 

jejich skončení se chtějí věnovat odpočinku či cestování do okamžiku, než se objeví 

další zajímavý projekt.        

 Významnou skupinu mezi agenturními zaměstnanci představují také studenti či 

osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, které si chtějí pouze přivydělat. Tomuto 

trendu se přizpůsobují i některé agentury práce, které se specializují zčásti či zcela 

pouze na studenty, kterým zprostředkovávají studentské brigády.   

 Motivací pro zaměstnance agentur práce může být i vidina možného budoucího 

přesunu mezi kmenové zaměstnance
40

 uživatele. Mnoho společností potvrzuje, že při 

vzniku nové pracovní příležitosti dávají přednost již známým a prověřeným agenturním 

zaměstnancům. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že agenturní zaměstnanci již mají 

zkušenosti s konkrétním provozem a potřebné znalosti a dovednosti. Podniky tak ušetří 

nemalé finanční prostředky za nábor nových zaměstnanců a jejich zaškolení. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Za kmenové zaměstnance jsou v praxi označováni ti zaměstnanci, kteří jsou přímo v pracovněprávním 

vztahu k uživateli, na rozdíl od agenturních zaměstnanců, kteří jsou oproti nim v pracovněprávním vztahu 

k agentuře práce a k uživateli jsou pouze dočasně přiděleni.  
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8 Vztah mezi agenturou práce a zaměstnancem 

Vznik pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a zaměstnancem je podle 

platné právní úpravy možný na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní 

činnosti.          

 Zvláštními náležitostmi jsou závazek agentury práce zajistit zaměstnanci 

dočasný výkon práce v souladu s pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti 

u jiné právnické či fyzické osoby a písemný závazek zaměstnance konat tuto práci podle 

pokynů uživatele v souladu s dohodou o dočasném přidělení, kterou uzavírá agentura 

práce s uživatelem. Tato ujednání nepředstavují podstatné náležitosti pracovní smlouvy 

ani dohody o pracovní činnosti a jejich absence tak nezpůsobuje jejich neplatnost. Je 

však vhodné je uzavřít, jelikož bez nich by nevznikla povinnost zaměstnance vykonávat 

práci u uživatele a práci by mu tak musela přidělovat přímo agentura. Pokud by tak 

neučinila, jednalo by se o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle §208 ZP.  

8.1 Pracovní smlouva versus dohoda o pracovní činnosti 

 Ustanovení §76 odst. 1 ZP stanoví omezení počtu hodin, které může 

zaměstnanec v jednom kalendářním roce odpracovat na základě dohody o pracovní 

činnosti. Celkový počet hodin, které lze maximálně během jednoho kalendářního 

roku odpracovat je 300. Odpracovaný počet hodin se posuzuje za celou dobu, na 

kterou byla dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) uzavřena, nejdéle však za 

období 52 týdnů. Je tedy možné, aby zaměstnanec odpracoval na DPČ během 

prvních 10 týdnů 250 hodin a v následujících 42 týdnech pak zbývajících 50 hodin či 

už žádné hodiny. Toto omezení navazuje na ustanovení §74 odst. 1 ZP, kde je 

deklarována povinnost zaměstnavatele zajistit plnění svých úkolů především 

zaměstnanci v pracovním poměru.        

 Agentura práce by tedy měla při volbě mezi pracovní smlouvou a DPČ zvážit, 

na kolik hodin týdně se chystá zaměstnance k uživateli přidělovat. Pokud by průměr 

přesáhl 20 hodin týdně, je vhodné uzavřít vzhledem k výše uvedenému omezení 

pracovní smlouvu.          
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8.2 Pracovní smlouva        

8.2.1 Náležitosti pracovní smlouvy  

 Pracovní smlouva, její změna i odstoupení od smlouvy musí být provedeno 

v písemné formě, jinak budou za podmínek uvedených v §20 odst.1 a odst. 2 ZP 

postiženy sankcí neplatnosti. Agentura práce má povinnost vydat jedno vyhotovení 

smlouvy zaměstnanci.          

 Ustanovení §34 odst. 1 ZP určuje podstatné náležitosti, které musí pracovní 

smlouva obecně obsahovat: 

 Druh práce (přesné vymezení se uvede podle dohody stran, zpravidla označení 

konkrétní profese s případným podrobnějším popisem činnosti) 

 Místo nebo místa výkonu práce (přípustné je uvedení pouze města, například 

Praha, bez přesného vymezení adresy) 

 Den nástupu do práce (stanoveno jako konkrétní datum nebo i jinak, pokud bude 

z vymezení bez pochyby jasné, o jaký den se jedná, například jako den nástupu 

zaměstnankyně na mateřskou dovolenou)      

                    

Součástí pracovní smlouvy by měly být i informace o obsahu pracovního 

poměru podle §37 ZP. Jedná se zejména o označení a sídlo zaměstnavatele, údaje o 

délce dovolené, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení či údaje o mzdě a termínu 

splatnosti. Pro případ že tyto informace součástí pracovní smlouvy nebudou je 

stanovena povinnost zaměstnavatele písemně o nich zaměstnance informovat ve lhůtě 1 

měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.   

8.2.2 Pracovní poměr na dobu určitou 

Pracovní poměr mezi agenturou práce a zaměstnancem bývá zpravidla sjednáván 

na dobu určitou. Ustanovení §39 odst. 5 ZP v této souvislosti stanoví, že omezení daná 

pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou se nevztahují na agenturní 

zaměstnance. Ukončení pracovního poměru lze v pracovní smlouvě vymezit ke 

konkrétnímu datu, dni skončení určitých prací u uživatele, případně i ke dni zániku 
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smluvního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem. Pro agenturu práce je 

nejvýhodnějším způsobem stanovení délky trvání pracovního poměru jeho navázání na 

den ukončení dočasného přidělení zaměstnance k uživateli. V pracovní smlouvě bude 

v tomto případě uvedeno, že pracovní poměr se sjednává na dobu trvání dočasného 

přidělení zaměstnance k uživateli. Uvedený postup je v souladu s platnou právní 

úpravou, jelikož pracovní poměr v tomto případě končí na základě právní skutečnosti, 

která má nastat v budoucnu, aniž by však účastníci pracovního poměru předem věděli, 

kdy tento den nastane. Zpravidla to neví ani uživatel, protože dobu trvání některých 

prací jednak nelze odhadnout a navíc délka některých zakázek může být závislá na 

dalších subjektech, zejména na klientech uživatele
41

.   

 Uzavření takové pracovní smlouvy, ve které by byl den skončení pracovního 

poměru agenturního zaměstnance stanoven přesným datem, není pro agenturu práce 

příliš výhodné a v určitých situacích to může být i riskantní. V praxi totiž může nastat 

situace, kdy uživatel náhle ukončí dočasné přidělení z důvodu nedostatku práce pro 

agenturní zaměstnance. V případě, že tito zaměstnanci budou mít jako den skončení 

pracovního poměru uvedeno v pracovní smlouvě určité datum v budoucnu, má agentura 

práce povinnost jim přidělovat práci podle rozvrhu pracovní doby. Pokud se jí nepodaří 

sehnat pro ně práci u jiného uživatele, vzniká na straně agentury práce překážka na 

straně zaměstnavatele podle §208 ZP a §209
42

ZP. Agentura by byla povinna poskytovat 

zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, čímž by se mohla dostat do 

ekonomických potíží, jelikož za tohoto zaměstnance nebude placeno žádné nájemné od 

uživatele. Veškeré mzdové náklady na zaměstnance budou na bedrech agentury práce, 

aniž by za to získala jakékoli protiplnění.     

8.2.3 Důvody zániku pracovního poměru 

K ukončení pracovního poměru mezi agenturou práce a zaměstnancem může 

kromě uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán, dojít i na základě 

                                                 
41

 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, str.51. ISBN 978-807-3576-523 
42

 § 209 ZP stanoví, že za jinou překážku v práci je nutno považovat i případy, kdy zaměstnavatel nemůže 

přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho 

výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, tzv. částečná nezaměstnanost.  
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výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru či zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době. 

8.3 Dohoda o pracovní činnosti 

V zákoníku práce č. 65/1965Sb. byly možnosti využití dohody o pracovní 

činnosti a dohody o provedení práce značně omezeny. Ustanovení § 232 odst. 1 zákona 

č. 65/1965 Sb. stanovovalo povinnost zaměstnavatelů zajišťovat plnění svých úkolů 

především zaměstnanci v pracovním poměru. Jen výjimečně, za splnění zákonem 

stanovených podmínek, bylo možné k plnění úkolů nebo zabezpečování jiných potřeb 

uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

           

 K podstatné liberalizaci možností uzavírat se zaměstnanci dohody o pracích 

konaných mimo pracovní poměr došlo přijetím nového ZP. Ten obsahuje v § 74 odst. 1 

pouhou deklaraci, že zaměstnavatelé by měli zajišťovat plnění svých úkolů především 

zaměstnanci v pracovním poměru.        

 Jak bylo uvedeno v kapitole 8.1, zaměstnavatele stále omezuje maximální 

povolený rozsah práce, kterou lze vykonávat na základě dohody o pracovní činnosti. 

Ten je stanoven jako polovina týdenní pracovní doby, což odpovídá 20 hodinám. 

Dodržování tohoto limitu se posuzuje za celé období, na které byla dohoda sjednána, 

nejdéle však za 52 týdnů.        

 Pro agentury práce je sjednávání dohod o pracovní činnosti výhodné zejména 

z toho důvodu, že zaměstnancům na jejich základě nevzniká nárok na dovolenou. 

Agentura práce také nemá v souladu s ustanovením §74 odst. 2 ZP povinnost 

rozvrhovat zaměstnancům pracovní dobu, což umožňuje v jejich rámci konat i tzv. práci 

na zavolanou či pro nepravidelnou výpomoc. Výhodný je i jednodušší postup při 

ukončení pracovněprávního vztahu. Výpovědní lhůta je stanovena pouze na 15 dní a 

agentura práce ani nemá povinnost sdělovat konkrétní výpovědní důvod.   

 Pro platnost dohody o pracovní činnosti je striktně vyžadována písemná forma
43

 

a to pod sankcí neplatnosti od samého počátku. Tímto se odlišuje od pracovní smlouvy, 

která může být, jak bylo uvedeno výše, za určitých podmínek platná i přes absenci 

písemné formy.          

                                                 
43

 Viz §77 odst. 1 ZP 
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 Obsahem dohody o pracovní činnosti musí být alespoň druh sjednané práce, 

sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou je dohoda uzavírána
44

. 

8.4 Dohoda o provedení práce 

Přes soustavnou kritiku teorie i praxe není v současné době umožněno agenturám 

práce uzavírat se zaměstnanci, které hodlají dále dočasně přidělit k výkonu práce u 

uživatele, dohodu o provedení práce
45

. Mnohé agentury práce považují toto omezení za 

diskriminační, jelikož  zneužívat institut dohody o provedení práce nemusí pouze 

agentury práce, ale mohou tak činit i ostatní zaměstnavatelé. Jako důvody tohoto 

omezení jsou nejčastěji uváděny problémy se zajištěním rovnocenných pracovních a 

mzdových podmínek a ochrana před zneužitím této dohody.   

 V praxi se agentury i uživatelé s tímto omezením vyrovnávají využíváním 

ustanovení §14 odst. 1 písm. a) ZZ, které agenturám práce umožňuje provádět klasické 

zprostředkování zaměstnání. Agentura práce tak pro svého klienta zajistí za úplatu 

vhodného pracovníka, ale dohodu o provedení práce uzavře zaměstnanec přímo 

s uživatelem. Agentura práce zde působí pouze jako externí dodavatel náboru 

zaměstnanců pro uživatele a nejedená se tak o agenturní zaměstnávání. Tento postup 

však vyžaduje důvěru a dobrou obchodní zkušenost agentury práce se společností, které 

zaměstnance zprostředkovává. Může totiž nastat situace, kdy agentura práce vyhledá 

pro uživatele vhodného zaměstnance, ten však odmítne uhradit částku za 

zprostředkování s odkazem na to, že si zaměstnance vyhledal sám. Nejsou ojedinělé ani 

případy, kdy podniky inzerují volná pracovní místa jak samostatně tak prostřednictvím 

agentury práce. Pokud zaměstnanec reaguje na oba inzeráty, mohou vznikat spory o 

oprávněnost platby za zprostředkování, kdy uživatel argumentuje tím, že si zaměstnance 

získal sám.           

 Lze tak legitimně položit otázku, zdali je takové omezení na místě a zda je 

důvodné, aby agentury práce jako zaměstnavatelé byly v nerovném postavení s jinými 

zaměstnavateli. Díky liberalizaci právní úpravy dohod o provedení práce v ZP (§75) 

jakož i liberalizaci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr obecně, není 

opodstatněná obava ze zneužívání těchto dohod studentskými agenturami, což bylo 

                                                 
44

 Viz §76 odst. 4 ZP 
45

 Zákaz vyplývá ze znění §66 ZZ argumentem a contrario 
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původně hlavním důvodem pro tato omezení
46

.     

 Zákaz uzavírat se zaměstnanci dohodu o provedení práce platí pouze pro ty 

zaměstnance, které chce agentura práce dále přidělit podle §14 odst. 1 písm. b) ZZ 

k dočasnému výkonu práce u uživatele. Nic však nebrání agentuře, aby pro plnění svých 

úkolů zaměstnávala osoby na základě dohody o provedení práce. V tomto ohledu se 

možnost uzavírání dohody o provedení práce pro agentury práce neodlišuje od možnosti 

ostatních zaměstnavatelů. 

8.5 Rámcová pracovní smlouva 

Rámcovou smlouvu lze definovat jako takovou pracovní smlouvu či dohodu o pracovní 

činnosti, kterou uzavírá agentura práce  se zaměstnancem, aniž by v ní byl uveden 

konkrétní uživatel, ke kterému bude zaměstnanec dočasně přidělen. Na základě této 

rámcové smlouvy pak dochází k přidělování zaměstnance k různým uživatelům. 

 Výhodou uzavírání rámcových smluv je snížení administrativní zátěže agentur 

práce, zejména při vydávání potvrzení o zaměstnání. Hojně jej využívají zejména 

agentury specializující se na studentské brigády. Studenti totiž často konají shodnou či 

velmi podobnou práci u několika různých uživatelů. Příkladem může být výkon práce 

číšníka v různých restauracích.        

 Okruh uživatelů, ke kterým je možno zaměstnance přidělit, může být podle vůle 

zaměstnance různě modifikován, například uvedením výčtu konkrétních uživatelů, ke 

kterým chce být přidělován či naopak uvedením uživatele, k němuž nechce být dočasně 

přidělen.           

 Uzavírání rámcových smluv není v rozporu se zákonem. ZP ani jiný právní 

předpis tuto praxi nezakazuje a při současném uzákonění tzv. písemného pokynu se lze 

domnívat, že se s tímto postupem i počítá, neboť právě v písemném pokynu je konkrétní 

uživatel dodatečně identifikován
47
. Se stejným názorem se lze setkat i u dalších autorů. 

Například B. Šubrt k problematice uzavírání rámcových smluv uvádí, že v pracovní 

smlouvě či dohodě o pracovní činnosti může být uveden konkrétní uživatel, ale nemusí. 

Dle jeho názoru je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou danou konkrétním časovým 

                                                 
46

 viz ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR v rámci projektu 

,,Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR“ zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. V Praze. Str.3. 
47

 Viz TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, str.55. ISBN 978-807-3576-523 
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údajem nebo i na dobu neurčitou. Zaměstnanec pak může být za doby trvání tohoto 

vztahu přidělován k různým uživatelům
48

. 

8.6 Písemný pokyn 

Písemný pokyn je jednostranný právní úkon agentury práce určený agenturnímu 

zaměstnanci, na jehož základě dochází k přidělení zaměstnance ke konkrétnímu 

uživateli. Společně s pracovní smlouvou či dohodou o pracovní činnosti je druhým 

právním úkonem ve vztahu agentury práce a zaměstnance. V písemném pokynu jsou 

blíže upřesněna ustanovení pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti. 

 Obsahové náležitosti pokynu jsou uvedeny v §309 odst. 2 písm. a) až f) ZP. 

Jedná se zejména o informace o uživateli, ke kterému bude zaměstnanec dočasně 

přidělen, tedy jeho název a sídlo a místo výkonu práce. Dále by měl obsahovat 

konkrétní určení vedoucího zaměstnance uživatele, který bude agenturním 

zaměstnancům přidělovat práci a dohlížet na její provedení. V souladu se zásadou 

zákazu diskriminace agenturních zaměstnanců v pracovních a mzdových podmínkách 

musí být součástí písemného pokynu i informace o pracovních a mzdových podmínkách 

srovnatelného zaměstnance uživatele. 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Blíže k tomu viz ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR v rámci 

projektu ,,Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR“ zadaného Ministerstvem práce a 

sociálních věcí Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. V Praze. Str.25 
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9 Vztah mezi uživatelem a zaměstnancem 

Obsah právního vztahu mezi uživatelem a zaměstnancem, tedy jejich vzájemná 

práva a povinnosti, v praxi většinou nejsou upraveny smluvně. Jelikož je vztah 

agenturního zaměstnance a uživatele odvozený od smluv vznikajících mezi agenturou 

práce a zaměstnancem a agenturou práce a uživatelem, jsou i pro jejich vztahy určující 

tyto smlouvy, případně také písemný pokyn k přidělení. Uplatní se i úprava obsažená 

v právních předpisech, zejména v ZP.  

9.1 Dohoda o odpovědnosti 

Zákon nevylučuje, aby byly některé záležitosti upraveny i ve smlouvě uzavřené 

mezi uživatelem a zaměstnancem. Bude se jednat zejména o případy upravené v §309 

odst. 7 ZP, kde je stanoveno, že pokud dojde k přijetí opatření mezi uživatelem a 

agenturním zaměstnancem k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření 

pro agenturního zaměstnance méně výhodná než ta, která jsou přijata ve vztahu ke 

kmenovým zaměstnancům uživatele. V praxi jsou uzavírány podle tohoto ustanovení 

s agenturními zaměstnanci zejména dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci k vyúčtování
49

 podle §252 odst. 1 ZP. Příkladem může být skladník – 

zaměstnanec agentury práce, který na základě této dohody odpovídá za zboží ve skladu 

uživatele, kam je dočasně přidělen.  

9.2 Organizace a kontrola práce u uživatele 

V souladu s ustanovením §309 odst. 1 ZP ukládá zaměstnanci pracovní úkoly po 

dobu dočasného přidělení uživatel. Ten je oprávněn výkon práce organizovat, udělovat 

zaměstnanci pokyny, řídit a kontrolovat jeho práci.     

 Je povinností agentury práce určit v písemném pokynu vedoucího zaměstnance 

uživatele. To lze jednak uvedením konkrétní osoby pomocí jejího jména a příjmení, či 

uvedením pracovního zařazení vedoucího zaměstnance, například vedoucí kabiny. Tato 

praxe je zcela v souladu s právem, jelikož v zákoně není obsažen výslovný požadavek 

                                                 
49

  §252 odst. 1 ZP stanoví, že za tyto hodnoty se považuje hotovost, ceniny, zboží, zásoby matriálu nebo 

jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně 

disponovat po celou, po kterou mu byly svěřeny. 
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na uvedení konkrétní osoby. Vedoucích osob uživatele může být stanoveno i více, což 

lze jen doporučit, jelikož příkazy jiných osob, v pokynu neuvedených, zaměstnanec 

není povinen uposlechnout.          

 Pokud nastane potřeba, aby příkazy zaměstnanci udělovala osoba, která není 

v pokynu k přidělení uvedena, je nutné doplnit ji do pokynu formou dodatku. 

K doplnění této osoby není nutný souhlas zaměstnance, jelikož se jedná o jednostranný 

právní úkon.           

 Uživatel zásadně není oprávněn činit vůči zaměstnanci právní úkony jménem 

agentury práce. Stanovený oprávněný vedoucí zaměstnanec uživatele tak například 

nemá právo rozvázat s agenturním zaměstnancem pracovní poměr. Může pouze na 

základě ujednání mezi ním a agenturou práce odmítnout, aby byl tento zaměstnanec 

k němu i nadále přidělován. Úkon směřující k rozvázání pracovního poměrů či dohody 

o pracovní činnosti je však oprávněna učinit pouze agentura práce. 

9.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ustanovení §309 odst. 1 ZP stanoví povinnost uživatele zajistit zaměstnanci 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Uživatel tak v oblasti BOZP vstupuje do práv a 

povinností zaměstnavatele, s výjimkou případů, které jsou přikázány výlučně agentuře 

práce jako zaměstnavateli. Odpovídá tedy za to, že zaměstnanec obdrží osobní ochranné 

pomůcky a absolvuje školení BOZP ve stejném rozsahu jako zaměstnanci uživatele
50

. 

Uživatel je dále povinen vyšetřovat a zaznamenávat do evidence i pracovní úrazy 

agenturních zaměstnanců. Někteří autoři
51

 považují za povinnost uživatele v případě 

pracovního úrazu agenturního zaměstnance o něm co nejdříve vyrozumět agenturu 

práce. Uživatel by měl o něm učinit zápis v knize úrazů a případně vyhotovit záznam o 

úrazu a jeho vyhotovení zaslat agentuře.     

 Povinnost zajistit vstupní lékařskou prohlídku má podle ustanovení §32 ZP 

agentura práce, jelikož tato prohlídka musí být vykonána ještě před uzavřením pracovní 

smlouvy či dohody o pracovní činnosti. S uživatelem může agentura práce dojednat, že 

zaměstnanci zajistí vstupní prohlídku sám. To lze považovat za vhodné zejména 
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 Tento požadavek je v souladu se Směrnicí 91/383/EHS 
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 viz ŠUBRT, Bořivoj. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR v rámci projektu 
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s ohledem na fakt, že lékař závodní preventivní péče uživatele je nejlépe obeznámen 

s podmínkami a riziky daného pracoviště. 

9.4 Přestup zaměstnance k uživateli 

Agenturní zaměstnávání řadíme mezi tzv. prekérní zaměstnání. Prekérnost 

spočívá zejména ve snížené jistotě zaměstnance ohledně doby trvání pracovního 

poměru a celkově nižší míře ochrany, která je agenturnímu zaměstnanci poskytována 

v porovnání se zaměstnanci uživatele. Jednou z motivací, která vede zaměstnance 

k ochotě uzavírat tyto pro ně méně výhodné smlouvy, je poměrně vysoká šance, že by 

se mohli postupem času stát zaměstnanci kmenovými. Pokud se na pracovišti osvědčí, 

je pro zaměstnavatele nejvýhodnější jim nabídnout možnost nastoupit na uvolněné či 

nově vzniklé místo přímo u něj v podniku. Ušetří tím náklady jak na samotné vyhledání 

a nábor nového zaměstnance tak i pozdější náklady za jeho zaškolení.   

 Při přestupu zaměstnance k uživateli je nutno rozlišovat případy, kdy k přestupu 

dochází ještě v době, kdy je zaměstnanec smluvně vázán k agentuře práce nebo již 

v pracovněprávním vztahu k agentuře není. 

9.4.1 Přestup v době trvání závazku zaměstnance k agentuře práce 

V době trvání závazku zaměstnance k agentuře práce je možno realizovat jeho 

přestup k uživateli zejména na základě dohody všech stran. V literatuře se lze setkat 

s tvrzením, že pokud by agentura práce s uvolněním zaměstnance nesouhlasila, je 

možný jeho přechod přímo k zaměstnavateli až po uplynutí doby, na kterou byla 

sjednána doba jeho smluvního vztahu k agentuře práce
52.

 Ta může být uzavřena 

maximálně na 12 měsíců. S tímto tvrzením se nelze ztotožnit. Zaměstnanec má vždy 

možnost ukončit svůj pracovněprávní vztah k agentuře práce na základě výpovědi. Tu 

může dát z jakéhokoli důvodu či případně i bez uvedení důvodu. Standardní výpovědní 

lhůta činí podle ustanovení §51 odst. 1 ZP 2 měsíce
53
, pokud nebyla ujednána delší 

lhůta. V případě, že má zaměstnanec s agenturou práce uzavřenu dohodu o pracovní 

činnosti, se zrušení dohody řídí ustanovením §76 odst. 5 ZP. Ten stanoví, že pokud 

nebyl mezi stranami sjednán jiný způsob zrušení dohody, lze ji zrušit dohodou 
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smluvních stran ke sjednanému dni. Nedojde-li mezi stranami k dohodě ohledně 

způsobu zrušení, je možné ji zrušit i jednostranně na základě jakéhokoli důvodu či bez 

uvedení důvodu. V tomto případě je výpovědní doba stanovena na pouhých 15 dnů
54

.

 Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být sjednáno pouze z 

důvodů, z nichž lze zrušit okamžitě pracovní poměr. V okamžiku, kdy po uplynutí 

výpovědní lhůty zanikne pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a agenturou práce, 

již nelze bránit zaměstnanci v uzavření pracovní smlouvy přímo s uživatelem.  

 Agenturám práce a uživatelům lze pro tyto případy doporučit, aby zvážili 

smluvní úpravu podmínek, za nichž bude umožněn přechod zaměstnance agentury práce 

k uživateli za doby trvání jeho kontraktu u agentury práce. V praxi se jedná o tzv. 

,,vyplacení“ agenturního zaměstnance uživatelem, tj. zaplacení dohodnuté finanční 

částky agentuře práce za uvolnění zaměstnance
55

. 

9.4.2 Přestup po skončení závazku zaměstnance k agentuře práce 

 Přestupu agenturního zaměstnance k uživateli po skončení jeho smluvního 

vztahu k agentuře právně nic nebrání. Opačný postup by byl i v rozporu s ustanovením 

článku 6 bod 2. Směrnice. Ten přikazuje členským státům přijmout veškerá nezbytná 

opatření k tomu, aby všechna ustanovení zakazující nebo ve svém důsledku 

znemožňující uzavření pracovní smlouvy nebo vzniku pracovněprávního vztahu mezi 

uživatelem a agenturním zaměstnancem byla po skončení jeho dočasného přidělení k 

uživateli neplatná.        

 V praxi bývají mezi uživateli a agenturami práce uzavírány dohody o provizi za 

zprostředkovaného zaměstnance. Agentura práce získává nárok na provizi v případech, 

kdy její zaměstnanec začne pracovat přímo u uživatele, ke kterému byl původně 

agenturou práce pouze dočasně přidělen. Přitom pro vznik nároku nebývá
56

 rozhodující, 

zdali zaměstnanec odešel od agentury práce na základě výpovědi, dohody, či odmítl po 

uplynutí doby, na kterou byla sjednána pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti, 

ji znovu uzavřít a to pro přechod přímo k uživateli. Provize tak slouží jako úhrada 

nákladů, které agentuře vznikly s náborem tohoto zaměstnance.  
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10 Vztah agentura práce a uživatele 

10.1 Dohoda agentury práce s uživatelem 

Základním právním dokumentem, upravujícím vztah agentury práce a uživatele, 

je dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce podle §308 ZP (dále jen dohoda). V tomto ustanovení jsou obsaženy všechny 

nezbytné náležitosti dohody, zejména identifikační údaje přidělovaného zaměstnance, 

druh práce, kterou bude u uživatele konat, a stanovení doby přidělení. Její součástí musí 

být i informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance 

uživatele. Dohoda musí být uzavřena v písemné formě. Pokud by dohoda nebyla 

uzavřena v písemné formě nebo by neobsahovala některou z podstatných náležitostí, 

byla by neplatná.          

 Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance je pojata v ustanovení §308 odst. 1 

ZP jako individuální, týkající se pouze jediného zaměstnance. To vyplývá již z názvu 

této dohody, kde se hovoří o přidělení zaměstnance a nikoli zaměstnanců. Striktní 

dodržování tohoto požadavku zákoníku práce by však vedlo k neúměrnému 

administrativnímu zatížení agentur práce i uživatelů, pokud by měli skutečně v každém 

případě uzavírat samostatnou dohodou.      

 Možností, jak snížit administrativu spojenou s uzavíráním jednotlivých dohod, je 

několik. V praxi se můžeme setkat s uzavíráním dohod, ve kterých bude sjednáno 

dočasné přidělení více zaměstnanců. Všichni tito zaměstnanci musí být v dohodě  

jmenovitě uvedeni. Mezi autory prací v oblasti agenturního zaměstnávání však nepanuje 

shoda ohledně podmínek, které je nutné splnit pro možnost uzavření tohoto typu 

dohody. Někteří považují za nutné, aby všichni tito zaměstnanci měli shodný druh práce 

a místo výkonu práce, mít stejnou dobu dočasného přidělení a shodný den nástup do 

práce
57

. Naopak jiní autoři nepovažují za nezbytně nutné, aby byla dodržena shodná 

délka dočasného přidělení a den nástupu do práce
58

.    

 Další možností je uzavírání jednotlivých dohod o dočasném přidělení pro 
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každého přiděleného zaměstnance zvlášť, přičemž součástí této dohody budou společné 

podmínky k výkonu práce, například druh práce, místo práce, mzdové a pracovní 

podmínky srovnatelného zaměstnance uživatele, tedy obecně takové údaje, které jsou 

shodné pro větší počet přidělovaných zaměstnanců.  

10.2 Povaha právních vztahů vznikajících mezi agenturou a 

uživatelem 

Vztah mezi agenturou práce a uživatelem je zvláštní svou hybridní povahou, kdy 

na jeho základě vznikají mezi těmito dvěma subjekty vztahy pracovněprávní i 

obchodněprávní. Již samotná dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce v sobě může zahrnovat prvky
59

 obchodního práva i přesto, 

že se jedná o smluvní typ upravený v zákoníku práce.     

 V praxi by tato možná dvojkolejnost právní úpravy vztahů mezi agenturou práce 

a uživatelem neměla činit potíže, jelikož jak vztahy obchodněprávní tak pracovněprávní 

jsou svou povahou vztahy soukromoprávními a proto je lze za určitých okolností 

podřídit právní úpravě občanského zákoníku. To vyplývá z §4 ZP, který stanoví, že 

v případech, kdy nebude možno užít na pracovněprávní vztahy úpravu obsaženou 

v zákoníku práce, se tyto vztahy řídí občanským zákoníkem. ObchZ také v ustanovení 

§1 odst. 2 odkazuje na případné subsidiární použití OZ. 

10.3 Další typy smluv uzavíraných mezi agenturou a uživatelem 

Dohoda o dočasném přidělení zpravidla nebývá jediným úkonem, uzavíraným 

mezi agenturou práce a uživatelem. V praxi dochází zejména k uzavírání smluv, ve 

kterých jsou specifikovány další okolnosti spolupráce, které nejsou podstatnou 

náležitostí dohody podle §308 odst. 1 písm. a) až h). ZP. Nejčastěji se jedná o stanovení 

výše odměny pro agenturu práce a s tím související fakturační a platební podmínky. 

 Dále se lze setkat s uzavíráním dohody o smluvní pokutě. Povinnost uhradit 

smluvní pokutu by vznikla agentuře práce v případě, že uživateli nezajistí dostatečný 

počet přidělených zaměstnanců. Tato dohoda však není příliš častá, protože pro 

agenturu práce je takovéto ujednání velmi nevýhodné a často ani není v jejich silách 
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ovlivnit to, že požadovaný počet pracovníků skutečně sežene. To se týká zejména 

takových zaměstnanců, u nichž je vyžadována určitá kvalifikace, odbornost či 

zkušenosti. 
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11 Omezení maximální délky trvání dočasného přidělení 

zaměstnance k uživateli 

Zákoník práce obsahuje v ustanovení §309 odst. 6 požadavek, aby délka přidělení 

agenturního zaměstnance k jednomu uživateli nepřesáhla dvanáct po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců.        

 Účelem tohoto omezení je snaha zajistit agenturním zaměstnancům možnost 

získat u uživatele stálou práci jako kmenový zaměstnanec, což by jim přineslo lepší 

postavení a zvýšení právní ochrany zejména v oblasti rozvázání pracovního poměru 

z vůle zaměstnavatele.         

 Výjimky jsou připuštěny pro případ, kdy o to zaměstnanec agentury práce sám 

požádá a také pokud agenturní zaměstnanec vykonává práci jako náhrada za 

zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou či zaměstnankyni a zaměstnance 

čerpající rodičovskou dovolenou.       

 V odborné literatuře se lze setkat i s názory, že toto omezení je díky možnosti 

zaměstnance zažádat o možnost delšího přidělení a to i ústní formou, pouze formální a 

proto by mělo být zrušeno
60

.  S názorem autora, požadujícím úplné zrušení omezení 

maximální možné délky trvání přidělení k jednomu uživateli nelze souhlasit. V této 

souvislosti je totiž nutné vzít v úvahu i úpravu obsaženou ve Směrnici
61
, která členským 

státům ukládat  povinnost přijmout taková vhodná opatření, která zamezí opakujícím se 

přidělením, jejichž cílem je obejití ustanovení Směrnice. Pokud by došlo k úplnému 

zrušení omezení, vydala by se Česká republika zcela opačným směrem, než jaký 

požaduje Směrnice. S autorem lze však souhlasit s jeho názorem na dosud platnou 

úpravu omezení celkové délky trvání přidělení k jednomu uživateli, kterou považuje za 

čistě formální.          

 Za formální však nelze považovat požadavek, aby agenturní zaměstnávání bylo 

vykonáváno u jednoho a téhož uživatele pouze dočasně a nikoli trvale a to i přes 

opakované žádosti agenturních zaměstnanců o prodloužení dočasného přidělení.  Toto 

omezení platí i pro ty agenturní zaměstnance, kteří mají s agenturou sjednán pracovní 
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poměr na dobu neurčitou. Lze proto dedukovat, že při velmi dlouhém přidělení 

zaměstnance k témuž uživateli (po dobu několika let), by mohl být takový postup 

posuzován jako obcházení zákona
62

.        

 Směrnice 2008/104/ES v článku 5 bod 5. Stanoví členským státům povinnost 

přijmout taková opatření, která zamezí stále se opakujícím přidělením, jejichž účelem je 

obejití Směrnice. Českou právní úpravu obsaženou v ZP však nelze považovat za 

dostatečnou. Pouhé stanovení maximální přípustné délky trvání přidělení u jednoho a 

téhož uživatele nenaplňuje požadavky Směrnice, jelikož je zároveň dána možnost 

agenturního zaměstnance požádat o prodloužení přidělení a to již bez jakéhokoli dalšího 

omezení.         

 V praxi se vyskytují případy, kdy dochází na základě žádosti zaměstnance 

k opakovanému přidělení k jednomu uživateli i na dobu přesahující v součtu více než 5 

let. Do budoucna by tedy bylo vhodné uvažovat o změně právní úpravy tak, aby byl 

stanoven nepřekročitelný limit trvání dočasného přidělení zaměstnanec u jednoho 

uživatele, a to bez ohledu na žádosti
63

 zaměstnance. Účelem je zejména zajistit 

agenturním zaměstnancům reálnou možnost získat stabilní zaměstnání u uživatele, což 

se v současné době díky zmíněnému nedostatku právní úpravy ne vždy daří realizovat. 
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12 Rovné pracovní a mzdové podmínky agenturních 

zaměstnanců 

Účelem zákonného požadavku na zajištění rovných pracovních a mzdových 

podmínek agenturních zaměstnanců je zamezení dumpingu na trhu práce. Do právní 

úpravy agenturního zaměstnávání a podmínek pronájmu pracovní síly se tak promítá 

princip rovnosti zaměstnanců v jejich pracovních podmínkách a z něj vyplývající 

subprincip, že za práci stejnou či za práci stejné hodnoty přísluší zaměstnancům stejná 

mzda či plat. V praxi tím došlo k dimenzování ceny pronájmu pracovní síly, neboť 

přímé náklady uživatele, vynaložené na jednoho dočasně přiděleného zaměstnance musí 

být zákonitě vyšší (náklady na pracovní podmínky se zvyšují o marži agentury práce), 

než náklady na vlastního kmenového zaměstnance
64
. Zároveň se tak dostává i ochrany 

kmenovým zaměstnancům uživatele, jelikož absence tohoto pravidla by mohla vést 

k jejich nahrazování levnějšími agenturními zaměstnanci. 

12.1 Evropská právní úprava 

Směrnice 2008/104/ES již v článku 2 uvádí jako jeden ze svých cílů zabezpečení 

ochrany agenturních zaměstnanců a zlepšení kvality agenturního zaměstnávání. Toho 

má být dosaženo uplatňováním požadavku na zajištění rovného zacházení s agenturními 

zaměstnanci.          

 Zásada rovného zacházení je dále definována v článku 5 Směrnice, který stanoví 

požadavek, aby základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání zaměstnanců 

agentur byly přinejmenším shodné s podmínkami, které by tito zaměstnanci měli 

v případě, kdy by byli zaměstnání přímo jako zaměstnanci uživatele. Z uvedeného 

vyplývá, že podmínky agenturních zaměstnanců mohou být v určitých ohledech i lepší, 

nežli podmínky kmenových zaměstnanců uživatele. V praxi tato situace bude nastávat 

z důvodu ekonomické nevýhodnosti zřejmě velmi zřídka, pokud by k ní však došlo, 

nejednalo by se o diskriminaci kmenových zaměstnanců. Lepší mzdové či pracovní 

podmínky by v tomto případě představovaly kompenzaci menší míry jistoty ohledně 
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délky trvání pracovního poměru či dohody o pracovní činnosti, stejně jako sníženou 

míru ochrany agenturních zaměstnanců v celku.      

 Podle Směrnice mají agenturní zaměstnanci také nárok na shodnou míru 

ochrany, jaká je poskytována těhotným a kojícím matkám, dětem a mladistvým u 

uživatele, stejně jako na opatření směřující proti diskriminaci.    

 Směrnice obsahuje možnost odchýlit se za stanovených podmínek od požadavku 

na rovné mzdové podmínky
65
. Horší mzdové podmínky pro agenturní zaměstnance jsou 

přípustné pouze po konzultaci se sociálními partnery, pokud bude zároveň agenturním 

zaměstnancům, kteří mají s agenturou uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 

poskytována odměna i v době mezi jednotlivými přiděleními.   

 Členské státy také po konzultaci se sociálními partnery mohou umožnit 

uzavírání kolektivních smluv, které se mohou odchýlit od zásady rovného zacházení, 

pokud však bude v celku respektována ochrana zaměstnanců agentur práce
66

.  

 Zásada rovného zacházení se netýká pouze mzdových nároků agenturních 

zaměstnanců. Článek 6 Směrnice upravuje právo agenturních zaměstnanců na přístup 

k zaměstnání u uživatele. Agenturní zaměstnanci mají být informováni o všech volných 

pracovních místech u uživatele tak, aby měli možnost najít si stabilní zaměstnaní se 

standardní mírou ochrany. S tím souvisí i sankce neplatnosti od samého počátku pro 

všechna ujednání, která by zakazovala či znemožňovala uzavření pracovní smlouvy 

mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce po uplynutí doby, na kterou byl 

zaměstnanec k uživateli přidělen.       

 Agentura práce může od uživatele inkasovat odměnu za získání a přidělení 

vhodného zaměstnance či za odbornou přípravu agenturních zaměstnanců. Tuto platbu 

však nesmí požadovat od zaměstnanců, ale pouze od uživatele.   

 Článek 6 bod 4. Směrnice také zmiňuje právo agenturních zaměstnanců na 

přístup k vybavení a společným zařízením podniku, jakými jsou například jídelna, 

dopravní služby či firemní školka, a to zásadně za stejných podmínek jaké mají 

kmenoví zaměstnanci. Odlišný postup je možný pouze na základě objektivních 

důvodů
67
. Směrnice také klade důraz na zlepšení odborné přípravy zaměstnanců 

agentury práce, a to jak v době mezi jednotlivými přiděleními, kdy by vzdělávání měla 
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zajistit agentura práce, tak i v době přidělení, kdy podle článku 6 bod 5 písm. b) by 

mělo dojít ke zlepšení přístupu zaměstnanců agentur práce k odborné přípravě určené 

pro zaměstnance uživatele. 

12.2 Právní úprava v zákoníku práce 

Zásada rovného zacházení, obsažená ve Směrnici, je zakotvena do českého 

právního řádu prostřednictvím ustanovení §309 odst. 5 ZP. Ten stanoví povinnost 

agentury práce ve spolupráci s uživatelem zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky 

dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší nežli podmínky srovnatelného 

kmenového zaměstnance uživatele. Pro případ, že by takový zaměstnanec u uživatele 

nebyl, jsou určující ty pracovní a mzdové podmínky, které by měl agenturní 

zaměstnanec, pokud by byl přijat přímo k uživateli. V praxi tak lze vycházet zejména 

ze mzdových řádů, které mají mnohé větší a střední podniky stanoveny pro odměňování 

zaměstnanců.         

 V případě, že by mzdové či pracovní podmínky agenturního zaměstnance byly 

horší než podmínky kmenového zaměstnance, je agentura práce povinna zajistit rovné 

zacházení a to včetně povinnosti doplatit zaměstnanci zpětně všechny dlužné nároky. 

Nápravy se může domáhat agenturní zaměstnanec pouze u agentury práce. Ta by proto 

měla ve vlastním zájmu pečlivě kontrolovat údaje poskytnuté uživatelem před 

dočasným přidělením svého zaměstnance. I v případě, že by uživatel předložil agentuře 

práce nepravdivé údaje o mzdových či pracovních podmínkách srovnatelných 

zaměstnanců, musela by náhradu poskytnout agentura práce
68
. Následně by mohla 

vymáhat na uživateli náhradu škody podle §420 OZ.     

 Agentura práce je povinna zajistit nápravu i v případě, že porušení zásady 

rovného zacházení zjistí sama, bez podnětu zaměstnance.  V této souvislosti zákon 

stanovuje povinnost agentury práce informovat zaměstnance v písemném pokynu k 

přidělení o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, a 

to před nástupem na dočasné přidělení.       

 Tato úprava by měla zajistit agenturnímu zaměstnanci reálnou možnost seznámit 

se s úrovní mezd a dalších mzdových podmínek a benefitů, které požívají kmenoví 
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zaměstnanci. V mnoha společnostech jsou totiž zaměstnanci vázáni povinností 

mlčenlivosti ohledně výše své mzdy a dalších plnění poskytovaných zaměstnavatelem.  

Pro agenturního zaměstnance by tak mohlo být velmi obtížné, ne-li přímo nemožné 

zjistit skutečný stav.          

 Kriticky tak lze hodnotit praxi některých agentur práce, které tuto povinnost 

obcházejí tím, že v pokynu k přidělení pouze uvedou, že mzdové a pracovní podmínky 

srovnatelného zaměstnance uživatele odpovídají mzdě sjednané s agenturním 

zaměstnancem.         

 V porovnání s úpravou obsaženou ve Směrnici je česká právní úprava zásady 

rovného zacházení stručnější. Směrnice blíže definuje základní pracovní podmínky a 

podmínky zaměstnávání v článku 3 bod 1 písm. f), dále pak uvádí v článku 6 bod 4. 

demonstrativní výčet vybavení podniku, ke kterému musí mít přístup i agenturní 

zaměstnanci. Proto je nutné vykládat ustanovení §309 odst. 5 ZP v souladu s obsahem 

Směrnice. 

12.3 Srovnatelný zaměstnanec uživatele 

Definici pojmu srovnatelný zaměstnanec uživatele (dále jen srovnatelný 

uživatel) obsahuje ustanovení §308 odst. 1 písm. f) ZP. V souladu s ním se za 

srovnatelného zaměstnance považuje takový zaměstnanec uživatele, který vykonává 

nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec. Přitom je nutné 

přihlédnout i ke kvalifikaci a délce odborné praxe.      

 Co se považuje za stejnou práci lze vyvodit z ustanovení §110 odst. 2 ZP. Za 

stejnou práci se tak považuje práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při 

stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Přitom se přihlíží ke 

vzdělání, praktickým znalostem a dovednostem, potřebným pro výkon této práce , ke 

složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, organizační a řídící náročnosti. Dále se 

vychází i z míry odpovědnosti za škodu, zdraví a bezpečnost a z fyzické, smyslové a 

duševní zátěže a dalších negativních vlivů, působících na zaměstnance.   

 Zákoník práce předvídá v ustanovení §308 odst.1 písm. f) i situace, kdy uživatel 

v podniku nemá žádného srovnatelného zaměstnance. Agentuře práce a uživateli 

v takovém případě vzniká povinnost zajistit agenturnímu zaměstnanci takové pracovní a 
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mzdové podmínky, jaké by měl, pokud by byl přijat přímo k uživateli. Uživatel je tedy 

povinen v souladu s vnitropodnikovou politikou přihlédnout ke všem faktorům, které 

ovlivňují výši mzdy jeho kmenových zaměstnanců a podle nich ocenit práci agenturního 

zaměstnance. Jak bylo uvedeno výše, vodítkem mohou být mzdové řády, které závazně 

určují výši mezd pro jednotlivé profese působící u uživatele, a způsob výpočtu těchto 

mzdových stupňů.          

 V případě, kdy nelze stanovit jednoznačná kritéria výpočtu mzdy srovnatelného 

zaměstnance uživatele, zpravidla ani není možné dokázat, zda-li by srovnatelný 

zaměstnanec skutečně obdržel mzdu ve výši, v jaké byla dojednána pro agenturního 

zaměstnance. Proto je v praxi ponecháno na vůli agentury práce a uživatele, aby se 

dohodli, jaké mzdové a pracovní podmínky tomuto zaměstnanci zajistí. Nakonec záleží 

jen na svobodné vůli zaměstnance agentury práce, jestli na její pracovní nabídku 

přistoupí
69

.           

 Z ustanovení §308 odst.1 písm. f) ZP vyplývá možnost agentury práce a 

uživatele diferencovat pracovní a zejména mzdové podmínky agenturního zaměstnance 

a srovnatelného zaměstnance uživatele s ohledem na délku odborné praxe a kvalifikaci. 

Zákoník práce zde vychází z poznatku, že méně zkušený či kvalifikovaný zaměstnanec 

zpravidla odvádí práci nižší hodnoty, než jakou by odváděl zaměstnanec lépe odborně 

vzdělaný a s delší praxí. Pokud tedy agenturní zaměstnanec nastupuje na místo 

mzdového účetního bez relevantní praxe v oboru, je možné ho odměňovat méně, než-li 

jeho kolegu účetního, který je kmenovým zaměstnancem, ale jako účetní již pracuje 5 

let a v oboru se tedy lépe orientuje.I v těchto případech je však nutno dodržet základní 

pravidlo, že mzdové a pracovní podmínky agenturního zaměstnance nesmí být horší, 

než jaké by měl v případě, že by byl zaměstnán přímo u uživatele. Výše případného 

rozdílu mzdy nezkušeného agenturního zaměstnance oproti mzdě zkušenějšího 

zaměstnance uživatele by však neměla být v rozporu s dobrými mravy a měla by 

odpovídat ekonomickému přínosu odvedené práce. Pokud ovšem agenturní 

zaměstnanec bez praxe odvádí stejné pracovní výkony jako zkušený zaměstnanec 
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uživatele, musí agentura práce a uživatel zajistit, aby jeho pracovní podmínky nebyly 

horší, než jsou podmínky tohoto zaměstnance uživatele
70

. 

12.4 Pracovní podmínky 

Definici pracovních podmínek ZP ani ZZ neobsahuje. Pouze Směrnice 

2008/104/ES, jak bylo uvedeno výše, obsahuje stručné vymezení toho, co je nutné 

považovat za základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnanosti. Jedná se o takové 

pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání stanovené v právních a správních 

předpisech, kolektivních smlouvách nebo dalších obecně závazných ustanoveních, které 

se uplatňují u uživatele a týkají se délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby 

odpočinku, noční práce, dovolených, státních svátků a odměňování.    

 Tento deficit české právní úpravy vede k tomu, že se lze v literatuře setkat 

s různými právními názory na otázku, co vše je nutno pod tento pojem podřadit.

 Například autor Bořivoj Šubrt uvádí
71
, že pracovní podmínky je nutno rozdělit 

na podmínky v širším a užším smyslu. Za pracovní podmínky v širším smyslu považuje 

podmínky práce i podmínky mimopracovní (sociální) včetně sociálních programů, které 

zaměstnavatel svým zaměstnancům poskytuje. Jedná se tedy i o taková plnění, která 

nejsou poskytována na základě pracovněprávních, ale občanskoprávních předpisů, 

například příspěvky na penzijní připojištění, přípěvky na rekreace a další benefity.   

Naopak za pracovní podmínky v užším smyslu považuje pouze takové, které vycházejí 

výhradně z úpravy obsažené v ZP a dalších pracovněprávních předpisech. Jedná se 

například o týden dovolené navíc, výhodnější podmínky pracovního volna při 

překážkách v práci na straně zaměstnance či podmínky poskytování náhrad mzdy při 

překážkách na straně zaměstnavatele. Autor dále dovozuje, že agenturním 

zaměstnancům přísluší pouze právo na rovné pracovní podmínky v užším smyslu, 

s připuštění výjimky ve prospěch odměn poskytovaných na základě ustanovení §224 

odst. 2  písm. a) ZP, který se týká benefitů nemzdové povahy, například při životních 

výročích či odchodu do důchodu. Zvlášť se také B. Šubrt věnuje problematice cenově 
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zvýhodněného závodního stravování, jelikož podmínky pro jeho poskytování musí být 

sjednány v kolektivní smlouvě, případně stanoveny ve vnitřním předpise, pokud u 

zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. Podle jeho názoru je nutné rozlišovat 

příspěvek, který je zaměstnancům poskytován z nákladů a je tak daňově uznatelný a 

příspěvek poskytovaný zaměstnancům ze zisku na úhradu hodnoty potravin, který je 

daňově neuznatelný. Tento daňově neuznatelný příspěvek dle B. Šubrta agenturním 

zaměstnancům poskytován být nemusí, jelikož všechny tyto pracovněprávní nároky 

uspokojuje zaměstnavatel zaměstnance, tedy agentura práce. Tu nelze nutit k hrazení 

takovýchto nákladů ze svého zisku, jelikož její ekonomické podmínky mohou být  zcela 

odlišné od ekonomických podmínek uživatele. Obdobně uvádí autor i příklad 

poskytování závodního stravování v organizacích, které podle právních předpisů 

vytvářejí fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Agenturním zaměstnancům proto 

podle něj ani zde nepřísluší právo na poskytování příspěvku na závodní stravování, 

který je hrazen právě z FKSP.        

 Opačný názor zastává M. Štefko
72
. Odkazuje na přesnou dikci ustanovení §309 

odst. 5 ZP, kde se stanoví povinnost agentury práce a uživatele zajistit, že mzdové a 

pracovní podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebudou horší, než jsou nebo by 

byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Autor zde spatřuje snahu prostřednictvím 

restriktivního výkladu zákona vyjít vstříc potřebě překonat nejasný, či spíše nechtěný 

text zákona. Jedná se zejména o případy, kdy účelem není zprostředkování práce 

pomocí testování nových zaměstnanců před jejich vstupem do pracovního poměru 

přímo k zaměstnavateli, ale pouhý přesun rizika spojeného se zaměstnáváním a 

propouštěním nadbytečných zaměstnanců na jiný subjekt. Uživatelé se v těchto 

případech logicky snaží stlačit náklady na agenturní zaměstnance, které jsou navíc 

spojeny s poplatky agentuře práce. Autor dále zmiňuje rozšířenou praxi, kdy 

k vyloučení agenturních zaměstnanců z nároku na sociální programy a bonusy dochází 

prostřednictvím stanovení dodatečných podmínek nároku na tato plnění, např. 

nepřetržitou délkou pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli apod. Lze si tedy klást 

otázku, co by mělo být skutečným cílem právní úpravy rovných podmínek. 

V citovaném článku jsou zmíněny i zahraniční právní úpravy, které znají odchylky od 

zásady rovnosti (např. německá či slovenská). V závěru autor zdůrazňuje, že Česká 
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republika není vázána povinností přijmout úplnou rovnost zacházení uživatele 

s agenturními zaměstnanci jako s kmenovými. Postačí upravit rovnost pouze v 

základních pracovních podmínkách či rovnost agenturních zaměstnanců s kmenovými 

až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.       

 Autorka diplomové práce se přiklání k názoru M. Štefka, zejména z důvodu 

obsahu ustanovení §309 odst. 5 ZP, kde se hovoří pouze o pracovních a mzdových 

podmínkách srovnatelného zaměstnance. Zákoník práce nerozlišuje mezi podmínkami 

uvedenými v pracovněprávních předpisech a jinými podmínkami. Za zcela bez 

zákonného podkladu pak shledávám autorem uvedenou možnost agentur práce či 

uživatele odepřít agenturním zaměstnancům nárok na ta plnění, která nejsou uznatelná 

daňově. Domnívám se, že nelze zaměňovat ekonomické požadavky agentur práce za 

účel právní úpravy, kterým je jak bylo uvedeno výše, zajištění rovných pracovních 

podmínek agenturních zaměstnanců a ochrana kmenových zaměstnanců uživatele před 

mzdovým dumpingem. Pokud bychom připustili výklad podle B. Šubrta, fakticky by tak 

opět došlo k finančnímu zvýhodnění práce agenturních zaměstnanců oproti kmenovým 

zaměstnancům, což by v konečném důsledku mohlo vést k tendencím zaměstnavatelů 

nahrazovat vlastní zaměstnance agenturními zaměstnanci. Paradoxně by tak nastala 

situace, kdy agenturní zaměstnávání by nebylo jen způsobem, jak zajistit zaměstnancům 

příležitost získat po určité době stabilní práci u zaměstnavatele, ale i možností 

zaměstnavatelů, jak minimalizovat počty vlastních zaměstnanců ve prospěch 

agenturních zaměstnanců, což jistě nebylo účelem právní úpravy agenturního 

zaměstnávání.          

 De lege ferenda proto shledávám nezbytným přesné zákonné vymezení pojmu 

pracovní a mzdové podmínky tak, aby v praxi již nedocházelo k pochybnostem a 

sporům o pracovních a mzdových nárocích agenturních zaměstnanců. 

12.5 Mzdové podmínky 

Pojem mzdové podmínky není obdobně jako výše uvedený pojem pracovní 

podmínky v českém právu definován. V souladu se zněním Směrnice 2008/104/ES je 

však nepochybné, ze nárok na rovné mzdové podmínky mají jak zaměstnanci, kteří mají 

s agenturou práce uzavřenu pracovní smlouvu, tak i ti, kteří jsou s agenturou práce 
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v pracovněprávním vztahu na základě dohody o pracovní činnosti
73

.    

 Nejasnosti však panují ohledně toho, jaké složky odměňování mají být zařazeny 

pod požadavek na rovné mzdové podmínky. V literatuře se lze setkat s názory
74
, že se 

jedná například i o odměnu za splnění plánu vyhlášenou v podniku uživatele, výplatu 

celopodnikových prémií nebo výplatu 13. mzdy. Na tyto plnění má tedy nárok i 

agenturní zaměstnanec, a pokud by mu nebyly vyplaceny, jednalo by se o porušení 

zásady rovných mzdových podmínek.       

 Negativně lze hodnotit praktiky některých agentur práce a uživatelů, kteří 

sjednávají s agenturním zaměstnancem pracujícím na základě dohody o pracovní 

činnosti paušální hodinovou odměnu s dodatkem, že výše odměny již zohledňuje 

veškeré příplatky, které jsou poskytovány kmenovým zaměstnancům. Odměna 

agenturního zaměstnance je tak stanovena velmi netransparentně v porovnání 

s kmenovým zaměstnancem a může být velmi obtížné reálně porovnat, zdali výše 

odměny agenturního zaměstnance skutečně odpovídá mzdě zaměstnance kmenového. 

 Lze uvést konkrétní případ z praxe, kdy pro agenturní zaměstnance, pracující na 

základě dohody o pracovní činnosti byla sjednána odměna ve výši 350 Kč za hodinu 

kvalifikované činnosti a 70 Kč za hodinu u méně náročné činnosti, s dodatkem, že 

veškeré příplatky jsou již ve stanovené odměně zohledněny. Agenturní zaměstnanci 

v uvedeném příkladu u uživatele odpracovali v průměru 30 hodin měsíčně 

kvalifikované činnosti a 15 hodin nekvalifikované činnosti. Celkem tedy obdrželi 

průměrnou měsíční odměnu ve výši 11 550 Kč, ve které již byly zohledněny veškeré 

příplatky. Kmenoví zaměstnanci byli u téhož zaměstnavatele odměňováni na základě 

mzdového řádu. Ten zaměstnance dělil do mzdových tříd podle počtu let 

odpracovaných u společnosti. Zaměstnanec zařazený do 1. třídy, tedy do jednoho roku u 

společnosti měl nárok na základní složku mzdy ve výši 17 000 Kč.  V tom již byla 

zahrnuta veškerá méně kvalifikovaná činnost, za kterou byl agenturní zaměstnanec 

odměňován 70 Kč za hodinu. K tomu však měl i kmenový zaměstnanec nárok na 

hodinovou odměnu ve výši 200 Kč za výkon kvalifikované činnosti. Pokud tedy 

sečteme celkovou hodinovou mzdu kmenového zaměstnance v případě, kdy by 
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 To vyplývá z ustanovení článku 3 bodu 2 Směrnice, který stanoví zákaz vyjmout z působnosti 

Směrnice ty zaměstnance, kteří pracují na částečný pracovní úvazek nebo mají uzavřenou smlouvu na 

dobu určitou. Pod toto vymezení je nutné podřadit i institut dohody o pracovní činnosti 
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 Viz TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, str. 74. ISBN 978-807-3576-523 
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odpracoval 30 hodin měsíčně kvalifikované činnosti, což v průměru odpovídá množství 

práce odvedené agenturním zaměstnancem a 50% měsíční základní mzdy (částku 

půlíme, jelikož agenturní zaměstnanci v daném podniku pracují na DPČ a odpracují 

celkem přibližně polovinu pracovní doby, kterou odpracují kmenoví zaměstnanci), 

dostaneme částku 14 500 Kč. Z uvedeného je zřejmé, že v daném podniku není 

zachována zásada rovných mzdových podmínek, jelikož rozdíl ve mzdě je v tomto 

případě 2950 Kč měsíčně. Rozdíl dále naroste i proto, že se jedná o uživatele, u kterého 

zaměstnanci pracují v nepřetržitém provozu. V souladu se ZP
75

 je proto kmenovým 

zaměstnancům ke mzdě dále vyplácen příplatek za práci v noci, o víkendu a ve státní 

svátek. V průměru tato částka za příplatky představuje 10% z celkové mzdy. Dalším 

faktorem, ovlivňujícím výrazný rozdíl mezi mzdou kmenového zaměstnance a odměnou 

agenturního zaměstnance, je skutečnost, že někteří agenturní zaměstnanci jsou k dané 

společnosti opakovaně přidělování a v součtu zde pracují nepřetržitě i více než 5 let. 

Ponechme nyní stranou možné obcházení právní úpravy maximální možné délky 

přidělení k jednomu a témuž uživateli. Jak bylo uvedeno výše, mzdový řád 

zaměstnavatele rozlišuje základní mzdu a hodinovou odměnu zaměstnanců v závislosti 

na počtu odpracovaných let u společnosti. Pokud bychom tedy přepočítali výše uvedený 

příklad na případ agenturního zaměstnance, přiděleného k uživateli již pátým rokem, 

získáme mnohem výraznější rozdíl mzdových podmínek. Agenturní zaměstnanec totiž 

obdrží i po pěti letech stejnou částku jako obdržel v prvním roce, tedy 11 500 Kč. 

Polovina základní mzdy kmenového zaměstnance však již bude 9810 Kč a součet mzdy 

za 30 hodin kvalifikované činnosti je po pěti letech 6600. Celkem tedy kmenový 

zaměstnanec obdrží mzdu ve výši 16 410 Kč (opět uvažováno bez dalších, nárokových 

příplatků), což je již o 4860 Kč více než kolik za zcela srovnatelnou práci obdrží 

agenturní zaměstnanec.        

 Pod pojem rovné mzdové podmínky spadají bezpochyby i případy, kdy je 

uživatelem subjekt, který odměňuje své zaměstnance platem
76
. I zde je nutno hovořit o 

právu na rovné platové podmínky. I přesto že uživatel v těchto případech odměňuje své 

zaměstnance platem, zatímco agenturní zaměstnanec jako zaměstnanec agentury práce 

obdrží jako odměnu za svou práci mzdu, je nutno uplatnit požadavek na rovnost těchto 
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 Viz §115, §116 a §118 ZP. 
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 To lze dovodit i z článku 1 bod 2 Směrnice, kde se stanoví, že Směrnice dopadá jak na soukromé tak i 

na veřejné podniky ať už provozují hospodářskou činnosti ziskové povahy či nikoli. 
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odměn. Mzda agenturního zaměstnance proto musí být stanovena v souladu 

s ustanovením §122 až §135 ZP a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Agenturnímu zaměstnanci proto náleží 

tarifní třída podle vykonávané práce a tarifní stupeň podle započitatelné praxe. Má 

nárok i na zvláštní příplatky, další nárokové složky platu a případně i na osobní 

příplatek. 
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13 Omezení kolektivní smlouvou 

Ustanovení §309 odst. 8 ZP stanoví, že agenturní zaměstnávání je možno omezit 

pouze kolektivní smlouvou uzavřenou u uživatele. Zákonodárce se snaží 

prostřednictvím této úpravy vyjít vstříc požadavku odborů na možnost omezit rozsah 

agenturního zaměstnávání v daném podniku. Zájem odborových organizací jako 

zástupců zaměstnanců na zachování pracovních míst zejména pro kmenové 

zaměstnance je legitimní a pochopitelný.      

 Zákon neobsahuje bližší vymezení podmínek pro formulaci daného omezení. To 

se proto může u jednotlivých uživatelů lišit s ohledem na výsledky kolektivního 

vyjednávání. V praxi se lze setkat buď s úplným zákazem jakéhokoli agenturního 

zaměstnávání u daného uživatele, nebo zákazem ve vztahu k určitým profesím. Časté je 

také omezení v podobě stanovení maximálního počtu agenturních zaměstnanců či 

maximálního procentuálního poměru agenturních zaměstnanců v porovnání se 

zaměstnanci kmenovými.         

 Jako příklad z praxe lze uvést společnost České aerolinie a.s., které 

prostřednictvím původně dceřiné společnosti ČSA Services, která nyní působí i jako 

agentura práce, využívá práci agenturních zaměstnanců pro různé profese. Obecně, 

nejen v rámci České republiky, je známá silná pozice odborové organizace sdružující 

piloty. Proto je v kolektivní smlouvě upravena možnost zaměstnávat agenturní 

zaměstnance pouze na jiných pozicích než je pozice výkonného letce. Odborová 

organizace pracovníků v letectví, která zastupuje zájmy palubních průvodčích, již tak 

silnou vyjednávací pozici nemá a proto mohou České aerolinie využívat jak práci 

kmenových tak i agenturních stevardek.       

 Pokud by uživatel porušil ustanovení kolektivní smlouvy o omezení agenturního 

zaměstnávání v rámci podniku, vznikl by mezi ním a příslušnou odborovou organizací 

kolektivní spor. Tento spor by bylo nutné řešit prostřednictvím řízení před 

zprostředkovatelem a rozhodcem, které je upraveno v zákoně č. 2/1991 Sb., o 

kolektivním vyjednávání. I případné porušení kolektivní smlouvy by však nemělo 

dopad na platnost dohod o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce. Takový 

závazek kolektivní smlouvy má výlučně smluvněprávní (obligační) povahu, tj. upravuje 
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práva a povinnosti smluvních stran. Nedotýká se proto přímo třetích osob, tedy agentur 

práce a jejich zaměstnanců
77

. 
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14 Závěr 

Právní úprava agenturního zaměstnávání byla do českého právního řádu 

včleněna již v roce 2004. Česká republika tím splnila závazek, vyplývající pro ni z 

Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 181 O soukromých agenturách práce.  

 Problematikou agenturního zaměstnávání jako významným trendem na trhu 

práce se zabývá i Evropská unie. Došlo tak k přijetí Směrnice 2008/104/ES, která je 

společně s českou právní úpravou významným pramenem práva  v oblasti agenturního 

zaměstnávání.          

 Institut agenturního zaměstnávání oceňují zejména zaměstnavatelé, kterým 

umožňuje pružně reagovat na výkyvy potřeb pracovních sil, ale i agenturní zaměstnanci. 

Často jsou jimi osoby na trhu práce znevýhodněné, jakými jsou studenti, důchodci či 

rodiče malých dětí. Těm přináší možnost získat alespoň určitý zdroj příjmů, ale i 

pracovních zkušeností a v neposlední řadě také mnohdy bývá předstupněm pro získání 

trvalého zaměstnání.  Současně by jim však měla být zajištěna i dostatečná míra 

ochrany před možným zneužíváním institutu agenturního zaměstnávání či porušováním 

a obcházením právních předpisů v této oblasti.     

 I přesto že právní úprava agenturního zaměstnávání není v našem právním řádu 

nová, musí se firmy i odborníci působící v oboru stále potýkat s výkladovými 

nejasnostmi a praktickými obtížemi. To vyplývá z určitých deficitů právní úpravy, na 

které bylo v textu poukázáno. Za nejzávažnější osobně považuji absenci definice pojmu 

pracovní a mzdové podmínky. Jak bylo v práci uvedeno, ani mezi odbornou veřejností 

nepanuje shoda ohledně toho, co vše je nutné garantovat agenturním zaměstnancům ve 

stejné výši jako zaměstnancům kmenovým, aby byl dodržen požadavek na rovné 

pracovní a mzdové podmínky. Pokud nedojde k zákonnému vymezení a zpřesnění 

těchto pojmů, lze do budoucna očekávat možné soudní spory mezi agenturními 

zaměstnanci a agenturami práce.        

 K účinné ochraně agenturních zaměstnanců a zamezení obcházení právní úpravy 

by také přispělo stanovení nepřekročitelné hranice celkové délky trvání dočasného 

přidělení agenturního zaměstnance k jednomu uživateli. Současnou právní úpravu, 

omezující celkovou délku trvání dočasného přidělení k jednomu uživateli na maximálně 

jeden rok, nelze považovat za dostatečnou. Možnost agenturních zaměstnanců žádat o 
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déletrvající přidělení bez jakéhokoli dalšího omezení činí tuto právní úpravou pouze 

formální. Nutnost přijetí efektivních opatření, bránících stále se opakujícím přidělením, 

vyplývá i ze Směrnice 2008/104/ES. V tomto ohledu tedy nelze nahlížet na českou 

právní úpravu jako na plně harmonizovanou .      

 Agentury práce také již delší dobu volají po legalizaci možnosti přidělování 

agenturních zaměstnanců k uživateli i na základě uzavření dohody o provedení práce. 

Tento požadavek lze považovat za oprávněný. Ani v literatuře zabývající se 

problematikou agenturního zaměstnávání proti němu nejsou vznášeny výraznější 

připomínky. Odstranila by se tak současná, fakticky ničím nepodložená diskriminace 

agentur práce ohledně možnosti volby smluvního typu, nejvhodnějšího pro daného 

zaměstnance jakož i pro agenturu samotnou.     

 I přes zmíněné nedostatky si institut agenturního zaměstnávání našel na českém 

trhu práce své nezastupitelné místo. Do budoucna se dá očekávat nárůst počtu 

agenturních zaměstnanců a s tím rostoucí význam kvalitní právní úpravy, po které volají 

všechny strany účastnící se agenturního zaměstnávání. O možnosti případných změn 

v předpisech upravujících agenturní zaměstnávání by měla být vedena širší diskuse 

mezi sociálními partnery. Jejím účelem by mělo být stanovení jasných cílů, kterých má 

být dosaženo. Vyvarovali bychom se tak současného stavu, kdy právní úprava rovných 

mzdových a pracovních podmínek neodpovídá potřebám trhu práce, a je proto různě 

obcházena.        
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15 Seznam použitých zkratek 

APA  Asociace pracovních agentur 

APPS  Asociace poskytovatelů personálních služeb 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Č.   číslo 

Čl.  článek 

DPČ  dohoda o pracovní činnosti 

DPP  dohoda o provedení práce 

EHP  Evropský hospodářský prostor 

EP  Evropský parlament 

ES  Evropská společenství 

IT  informační technologie 

MOP  Mezinárodní organizace práce 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění 

Odst.  odstavec 

OZ  zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění  

Písm.  písmeno 

PwC  PriceWaterhouseCoopers 

Sb.  Sbírka zákonů ČR 

Sb. M. s. Sbírka mezinárodních smluv 
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Směrnice Směrnice EP a Rady 2008/104/ES 

Tzv.  takzvaný 

Úmluva Úmluva MOP č. 181 O soukromých agenturách práce 

Vs.  versus 

Zák.  zákon 

ZIP  zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce 

ZP  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

ZSK  zákon č.552/1991 Sb., zákon o státní kontrole, v platném znění 

ZZ  zákon č. 435/ 2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění 

ŽZ  zákon č. Sb., živnostenský zákon, v platném znění  
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Abstract          

 Temporary agency work – it´s legislation as well as its practise is the main topic 

of this thesis. It aims not only legal, but also economical and some other aspects. The 

issue is becoming more and more important in relation with unexpected changes at 

employment market. Number of temporary agency workers is expected to rise in near 

future. This is resulting from expectations for high-standard legislation providing 

efficient protection especially for temporary agency workers.    

 The first aim is to summarize contemporary legislation in the Czech Republic, 

European Union and International Labour Organization. Next purpose is to point out its 

main problems and interpretation difficulties. Selected chapters illustrate the approach 

of temporary work agencies to some disputable provisions of a statute.  

 The thesis is composed of fourteen chapters, each of them dealing with different 

aspects of temporary agency work.       

 Chapter One is introductory and defines concept of temporary agency work, 

focuses on situation on employment market and describes the development of 

legislation.         

 Chapter Two provides outline of sources of legislation in the area of temporary 

agency work in the Czech Republic, European Union and International Labour 

Organization.         

 Chapters Three to Ten deal with basic subjects taking part in temporary agency 

work and relations arising among them.  

 Chapter Eleven looks at limitation of maximum duration of temporary 

assignment to one user undertaking.        

 Chapter Twelve analyses the principle of equal treatment in the Czech 

legislation and compares it with Directive 2008/104/EC.      

 Conclusions are drawn in Chapter Fourteen. The author finds necessary to 

clarify the principle of equal treatment, determines insurmountable obstacle of 

maximum duration of assignment to one user undertaking and allows making 

agreements to complete a job as well to assign temporary agency workers. First, there 

should be wide discussion about the real purposes of legislation so it needn´t to be 

avoided. 
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