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Důvody pro zadání analýzy 

ČR se řadí mezi země s nejvyšší AZ v EU 
(známka 3,5; 2,5) 

Míra AZ ovlivňuje zvažování zahraničních 
investorů, kam směřovat investice 

Nelze se „vymlouvat“ jen na EU → 

 76% informačních povinností je uloženo 
vnitrostátním právem – nepředepisuje EU 
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Cíl analýzy 
 

Zmapovat současný stav 
v roce 2005 zahájen proces snižování AZ 

Vytvořeny pracovní skupiny (např. Přeměření) 

Výstupy – x,y opatření 

Navrhnout konkrétní doporučení a opatření – 
snižování AZ, zabránění jejího růstu 
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Nekvalitní právní úprava 
 Značné množství právních předpisů  

 (r. 1990-2007 - počet vzrostl na 4.100, v r. 2010 již 
26.000 platných právních předpisů, z toho 2.000 
zákonů) 

Časté změny existujících právních předpisů,  
nevydávání úplných znění p.p. – nestabilita 
právního řádu (např. ZP novelizován 36x, trestní 
zákoník před nabytím účinnosti v r. 2010 až dosud 
12x) 

Používání neurčitých právních výrazů (aktuálně 
„veřejný zájem“) 
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Vzájemná neprovázanost právních předpisů 
(novela ZOZ 2010/2011) 
Nevhodná právní úprava – př. Tiskového 

zákona 
Překotné přijímání nových právních předpisů 

bez legisvakance (př. za uplynulých 10 let 57% 
zákonů má legisvakanci kratší než 15 dnů a 
53% těchto zákonů kratší než 2 dny) 
Nevyužívání systému RIA 
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Navrhovaná opatření pro zamezení nárůstu 

AZ pro podnikatele při přijímání nových 
právních předpisů 

 „Legislativní prázdniny Parlamentu ČR“ po dobu 6 
měsíců ode dne účinnosti nového OZ 

Okamžité zamezení přímé i nepřímé novelizace 
OZ a zákon o obchodních korporacích 

Vytipování a vytvoření souboru zákonů, které se 
přímo dotýkají podnikatelského prostředí 
(jakékoli info povinnosti)- portál veřejné správy 
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 Zamezení tzv. legislativních přílepků a legislativní 
činnosti pod principem – účinnost, účelnost, úspornost 
(3E) 

 Legisvakance – vyloučit zkrácení pod 15 dní 
 Revidovat seznam připomínkových míst 
 V rámci RIA – preventivní, nikoli až následné hodnocení 

věcné kvality legislativní úpravy a návaznosti na 
strategické cíle 

 Vytvořit koncept metodických příruček pro podnikatele 
 Zapojit veřejnost do projektu „Snižování administrativní 

zátěže“ 
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Agenturní zaměstnávání v ČR 
Možnosti změn právní úpravy 

  
Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy 
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Cíl analýzy 

Zmapovat právní úpravu na mezinárodní úrovni a ČR 

Identifikovat problémy 

Navrhnout změny právní úpravy v souladu s 
mezinárodní úpravou 
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Agenturní zaměstnávání je dočasné přidělení 
zaměstnance agentury práce k výkonu práce k 
jinému zaměstnavateli – uživateli 

 Zaměstnanec v pracovněprávním vztahu k agentuře 
práce na základě 
• Pracovní smlouvy 

• Dohody o pracovní činnosti 
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Úprava agenturního zaměstnávání na 
mezinárodní úrovni 

  Úmluva mezinárodní organizace práce č. 181 o soukromých 
agenturách práce (publikováno č. 38/2003 Sbírka mezinárodních 
smluv) 
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Úprava agenturního zaměstnávání v rámci 

EU 
 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o 
agenturním zaměstnávání 

 Směrnice rady 91/383/EHS, kterou se doplňují opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním 
poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru 

 Směrnice Evropského parlamentu a rady 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb 

 Směrnice rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ 

 (Směrnice jsou vyhlášeny a publikovány v Ústředním věstníku EU) 

 Etnické směrnice pro činnost agentur práce 
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Právní úpravu agenturního zaměstnávání 

v ČR vymezuje zejména 
  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které 

agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce 
u uživatele zprostředkovávat 
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Některé problémy právní úpravy agenturního 

zaměstnávání v aplikační praxi 
  Právní úprava v zákoně o zaměstnanosti 

o Nepřehledná, roztříštěná, základní pojmy nejsou dostatečně 
vymezeny 

o Absolutní zákaz agenturního zaměstnávání 

Osob se zdravotním postižením 

Cizinců z tzv. třetích zemí 

o Sdílené zprostředkování zaměstnání, dohoda Úřadu práce s 
agenturou práce, poskytování příspěvku za zprostředkování 
zaměstnání uchazeči o zaměstnání 
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Právní úprava v zákoníku práce 

 
 Omezení agentur práce, není možnost zprostředkovávat agenturní 

zaměstnávání na základě Dohody o provedení práce 

 Neurčité vymezení pracovních podmínek při agenturním 
zaměstnávání 

 Úprava mzdových podmínek uvedených v kolektivní smlouvě ve 
vztahu k dočasně přiděleným zaměstnancům agentury práce 

 



                     Pomáháme spojit 

zájmy zaměstnanců 

                    se zájmy zaměstnavatelů 

 

17.5.2013 16 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu  prostřednictvím  
Operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky. 

 
Možnosti změn právní úpravy agenturního 

zaměstnávání v rámci ČR 

 Uvést do souladu s mezinárodní úpravou, úpravou stanovenou 
směrnicemi EU, Listinou základních práv a svobod, ta ustanovení 
Zákona o zaměstnanosti, která omezují činnost agenturního 
zaměstnávání, neboť lze považovat za diskriminační a nesouladné se 
zásadami rovného zacházení 

 Agenturní zaměstnávání prostřednictvím právní úpravy více 
podporovat, neboť se 

o Významně se podílí na snižování počtu nezaměstnaných 

o Pozitivně působí na trh práce a ekonomiku ČR 

o Doplňková forma zaměstnání 
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Informativní statistika dotazů členů SP ČR 

 Data od 05/2011 – 13/05/2013 
∑ 81 za 25 měsíců 
    Ø 1,38/měs. 2011; 2,75/2012; 7,4/2013 
 

Data od 05/2011 – 30/04/2013 
∑ 78 za 24 měsíců 
      Ø 1,38/ měs. 2011; 2,75/2012; 8,5/2013 
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      Děkuji za pozornost. 

 

    Nashledanou 
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