
Agenturní zaměstnávání

v České republice



� Od roku 2004, (kdy nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti) docházelo k postupnému zvyšování počtu
agentur práce i podílu agenturního zaměstnávání na trhu
práce v České republice.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19.4.2016

Počet AP 1147 1510 1811 2228 2214 1714 1458 1491 1592 1587 1700 1762
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2011 2012 2013 2014

Počet FO umístěných k uživateli Počet občanů ČR umístěných k uživateli

2011 2012 2013 2014 2015

Počet umístěných fyzických osob k 
uživateli

171 787 201 184 223 808 254 947 277 411

Počet umístěných občanů ČR k uživateli - - - 159 182 174 349 193 831 206 137

Od r. 2011 
nárůst

61,5 %
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� V rámci tohoto vývoje došlo v oblasti zprostředkování
zaměstnání agenturami práce k některým změnám (např.):

� zavedení závazného stanoviska Ministerstva vnitra

� zavedení pojištění proti úpadku agentury

� zintenzivnění kontrolní činnosti

� zřízení Pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální
dohody pro problematiku zprostředkování zaměstnání
agenturami práce (2008)

� přes některá zpřísnění právní úpravy v této oblasti ze zkušeností
z praxe a zejména kontrolní činnosti vyvstala potřeba zpřesnit a
více regulovat tuto oblast

� v současné době je připravována novela právních předpisů v
této oblasti s předpokládanou účinností – 1. 1. 2016
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The study Flexibility@work 2014

5



Dopis ze 7. července 2015

„The Czech republic already today is a middle position

among EU Member States with regard to the strictness of

agency work regulation.“
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� požadavek zaměstnavatelů (uživatelů) na flexibilitu
pracovněprávních vztahů,

� požadavek zaměstnavatelů (uživatelů) na snížení
administrativních nákladů (personalistika, mzdová a
účetní oblast, archivnictví, ochrana osobních údajů atd.)

� přenesení odpovědnosti zaměstnavatelů (uživatelů) za
případné nedodržení ust. zákoníku práce nebo jiných
souvisejících právních předpisů.
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Mezinárodní zakotvení
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Mezinárodní a evropská právní 
úprava zprostředkování zaměstnání

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 181 
o soukromých agenturách práce

� Rozlišuje ve svém čl. 1 odst. 1 zprostředkování zaměstnání na 3 služby trhu
práce

• služby pro sblížení nabídek a žádostí o zaměstnání, aniž by se soukromá
agentura práce stala stranou pracovního poměru, který by z nich mohl
vzniknout;

• služby spočívající v zaměstnávání pracovníků s cílem je dát k dispozici
třetí straně, kterou může být fyzická nebo právnická osoba (která se
bude nazývat “uživatelský podnik“), jež stanoví jejich úkoly a dohlíží
nad jejich provedením;

• jiné služby vztahující se k hledání zaměstnání, stanovené kompetentním
orgánem po konzultaci s nejreprezentativnějšími organizacemi
zaměstnavatelů a pracovníků, jako například poskytování informací, které
nejsou určeny ke sblížení specifických nabídek a žádostí o zaměstnání.
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� Ve čl. 3 odst. 2 Úmluvy se stanoví, že podmínky , jimiž se řídí činnost
soukromých agentur práce , stanový člen systémem udělování licencí
nebo povolení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto podmínky řízeny nebo
stanoveny příslušnými národními předpisy nebo praxí jinak.

� Podle čl. 7 odst. 1 Úmluvy nebudou soukromé agentury práce
pracovníkům účtovat přímo nebo nepřímo, zcela nebo z části, žádné
poplatky nebo náklady.

� Čl. 13 odst. 3 Úmluvy budou soukromé agentury práce v časových
úsecích stanovených kompetentním orgánem poskytovat tomuto
orgánu informace , které si vyžádá, s náležitým ohledem na důvěrnou
povahu těchto informací:

• aby umožnily kompetentnímu orgánu získat přehled o struktuře a
činnosti soukromých agentur práce v souladu s národními
podmínkami a praxí;

• pro účely statistiky.

Ratifikace Úmluvy: Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika,
Etiopie, Fidži, Finsko, Gruzie, Maďarsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Litva, Moldávie, Mongolsko,
Maroko, Nizozemsko, Nigérie, Panama, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko, Španělsko,
Surinam, Makedonie, Uruguay, Zambie.

Zdroj: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312326
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/104/ES o agenturním zaměstnávání 

� Dopadá na zprostředkování zaměstnání formou 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.

� Cílem této směrnice je zabezpečit ochranu zaměstnanců agentur práce
a zlepšit kvalitu agenturního zaměstnávání tím, že se zajistí uplatňování
zásady rovného zacházení podle článku 5 na zaměstnance agentur
práce a že se agentury práce uznají za zaměstnavatele, přičemž se
vezme v úvahu potřeba vytvořit vhodný rámec pro využívání
agenturního zaměstnávání s cílem účinně přispět k vytváření
pracovních míst a k rozvoji pružných forem práce.

Směrnice reguluje zejména pracovní podmínky a podmínky
zaměstnávání dočasně přidělených zaměstnanců, pokud se týká:
- zásady rovného zacházení,
- přístupu k zaměstnání, společným zařízením a odbornému vzdělávání,
- zastoupení zaměstnanců agentur práce
- informování zástupců zaměstnanců
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Článek 4 - Přezkum omezení nebo zákazů
� Zákazy nebo omezení týkající se agenturního zaměstnávání mohou být 

odůvodněny pouze na základě obecného zájmu souvisejícího zejména s 
ochranou zaměstnanců agentur práce, s požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité fungování trhu 
práce a zamezit možnému zneužívání.

� nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky související s registrací,
udělením licence, certifikací, finančními zárukami nebo kontrolou
agentur práce.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o
používání směrnice 2008/104/ES o agenturním
zaměstnávání ze dne 21. 3. 2014 uvedla: „Například zákaz
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením jakožto
zaměstnance agentur práce nelze odůvodnit ani potřebou
zajistit náležité fungování trhu práce, ani ochranou těchto
osob či požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci.“
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Navrhované novelizace oblasti 
agenturního zaměstnávání
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� ZÁKONÍK PRÁCE

Omezení obcházení pracovněprávních předpisů zejména 
pracovní doby a odměňování

Dojde k ukotvení § 307 b zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce,

kdy agentura práce a uživatel budou povinni zajistit, aby

zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce

u uživatele, u něhož

a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 

anebo

b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě 

dočasného přidělení jinou agenturou práce.
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ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

� Zpřehlednění a zjednodušení procesu udělování povolení ke
zprostředkování zaměstnání – opakované povolení již na dobu

neurčitou, sjednocení druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání

� Prokázání finanční způsobilosti – zavedení kauce fyzická osoba i
právnická osoba 500 000 Kč

� Odpovědný zástupce musí vykonávat svou funkci v pracovním
poměru u agentury práce v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.
Současně je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání,

že odpovědný zástupce nevykonával v posledních 3 letech funkci

odpovědného zástupce u právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke

zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f).

� Úprava některých podmínek k odejmutí povolení ke zprostředkování
zaměstnání a správních sankcí.

� Zavedení možnosti generálního ředitele Úřadu práce České republiky
ustanovit komisi pro udělování povolení ke zprostředkování (na

tripartitním základě)
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ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE

� Zavedení přestupku resp. správního deliktu v případě že agentura
práce nebo uživatel nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce

� Zavedení přestupku resp. správního deliktu pro uživatele v případě,
že nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení obsahovala informace
o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného
zaměstnance uživatele, nebo tyto údaje uvede nepravdivě

ZÁKON O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

� Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu
agenturního zaměstnávání Kč 25 000

� Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání pro
formu agenturního zaměstnávání Kč 15 000

� Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající v
ostatních formách zprostředkování zaměstnání Kč 5 000
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Závěr

1
7

Děkujeme Vám za pozornost.

Mgr. Petr Seidl

a

JUDr. Jaroslav Stádník


