
7. říjen – Den boje proti rizikové zaměstnanosti 
 
Mezinárodní odborová konfederace vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou 
práci, který se koná 7. října 2014. Odbory na všech kontinentech budou organizovat v období 
kolem tohoto data nejrůznější aktivity proti nedůstojným pracovním podmínkám, za 
zaměstnanost a za odborová a zaměstnanecká práva. Také IndustriALL, světová odborová 
federace působící v řadě klíčových odvětví včetně kovoprůmyslu, vyzval v této souvislosti 
své členské organizace ke zvýšení aktivity v boji za zastavení rizikové zaměstnanosti. Jak 
IndustriALL uvádí ve svém prohlášení, „řádná, trvalá a přímá zaměstnanost zůstává pod 
trvalým tlakem nadnárodních společností a dalších sil, které prosazují rizikovou 
zaměstnanost“. IndustriALL důrazně vyzývá členské organizace, aby „pořádaly aktivity a 
veřejně odsoudily rizikovou zaměstnanost a nejistotu, která se pro stále více a více lidí 
v celém světě stává každodenní skutečností“. 
 

 Co je vlastně riziková zaměstnanost? 
Riziková zaměstnanost je protipólem důstojné práce. Podle definice Mezinárodní organizace 
práce je „důstojnou prací míněna ta, která zajišťuje, že každá žena a muž může získat 
produktivní práci v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a důstojnosti. Aby toho bylo 
dosaženo, je třeba propojit řadu prvků: možnost vykonávat produktivní práci, která je 
odpovídajícím způsobem ohodnocena; pracovní jistotu a sociální ochranu zaměstnanců a 
jejich rodin; zlepšení vyhlídek v osobním rozvoji a sociální integraci; svobodu vyjádřit se 
k problémům, organizovat se a účastnit se na rozhodováních, která ovlivňují život 
zaměstnanců; rovnost příležitostí a rovnost zacházení s muži a ženami. Logicky sem patří i 
vedení sociálního dialogu jako nástroje, který realizaci důstojné práce zajišťuje.“ 
Zjednodušeně lze  za rizikovou zaměstnanost považovat takový pracovněprávní vztah, který 
není pracovním poměrem uzavřeným na dobu neurčitou a na plnou stanovenou týdenní 
pracovní dobu. Do rozsáhlé a pestré skupiny různých forem rizikové zaměstnanosti tak patří 
například pracovní poměry na dobu určitou, kratší úvazky (s výjimkou těch na přání 
zaměstnanců, například rodičů pečujících o děti), falešné sebezaměstnávání (nucený výkon 
samostatné výdělečné činnosti), práce na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
nebo agenturní práce. Právě ta je v ČR nejrozšířenější formou rizikové zaměstnanosti. 
 

 Jak je agenturní práce v ČR rozšířená? 
Agenturní zaměstnávání se začalo rozšiřovat především poté, co nabyl účinnosti zákon č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti, tedy v říjnu 2004. Tento zákon upravil základní pravidla pro  
tento druh podnikání. V době hospodářského rozkvětu vzkvétala i agenturní práce, především 
pak v kovoprůmyslu. Počty agentur dosáhly enormních výší, neboť proces přidělování licencí 
byl poměrně jednoduchý. A po pracovní síle byla velká poptávka. Až krize sebrala 
agenturnímu zaměstnávání dočasné vítr z plachet. Agenturní zaměstnanci posloužili jako 
jakýsi polštář a byli tak první, na které důsledky krize dopadly. Nicméně v posledních letech 
počet agenturních zaměstnanců opět narůstá, což dokladuje i následující tabulka, týkající se 
agenturních zaměstnanců v kovoprůmyslu. Vyplývá z ní, že aktuální počet agenturních 
zaměstnanců v kovoprůmyslu již překonal jejich předkrizový počet. 
 
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.pol.2014
Počet zaměstnanců 633 590 471 957 448 442 477 060 483 529 482 301 494 106
Počet AG zaměstnanců 33 515 17 115 25 579 27 322 26 018 29 846 34 786
Podíl AG zaměstnanců 5,3 3,6 5,7 5,7 5,4 6,2 7,0

 



 K 30. září 2014 působilo podle evidence MPSV na území ČR  1 632 agentur práce 
s příslušným povolením. Je to počet opravdu vysoký -  ČR je podle statistiky Ciett 
(Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce, 2011) co do počtu agentur práce na 12. 
místě ve světě, zatímco v počtu obyvatel na 78. místě (Wikipedia, 2013).  
 

 Jak OS KOVO bojuje proti agenturnímu zaměstnávání? 
Odbory bojují za omezení tohoto typu zaměstnávání především na politickém poli. Na mnoha 
tripartitních i dvoustranných jednáních bylo toto téma diskutováno a padlo mnoho návrhů na 
zpřísnění kontroly dodržování zákonů ze strany agentur i podnětů na omezení této formy 
rizikové zaměstnanosti. Dalším kolbištěm je přímo jednání se zástupci agentur. Na tomto poli 
OS KOVO dosáhl významného úspěchu – letos v březnu podepsal Rámcovou dohodu 
s Asociací poskytovatelů personálních služeb, která sdružuje nejvýznamnější mezinárodní 
agentury práce přestavující 50 % trhu agenturní práce v ČR.  Hlavním společným cílem 
signatářů této dohody o spolupráci je očištění trhu práce v ČR od nepoctivých agentur. Dalším 
tématem je spolupráce v legislativní oblasti. Důležitou součástí dohody je i vyjádření shody 
na vymezení pracovních a mzdových podmínek. Nastartovaná spolupráce v poslední době 
trochu zpomalila z důvodu personálních změn v asociaci, ale již je naplánováno další jednání.  
 

 Jak můžeme využít kolektivního vyjednávání v boji proti agenturnímu 
zaměstnávání?  

Zákoník práce v § 309 odst. 8 výslovně uvádí, že rozsah agenturního zaměstnávání je možné 
omezit (jen) v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele. Vzhledem k velké smluvní volnosti je 
možné dojednat v kolektivní smlouvě i další obranné mechanizmy proti nadužívání a 
zneužívání agenturních zaměstnanců. Nejlépe je se inspirovat dobrými příklady z praxe. 
V podnikových kolektivních smlouvách uzavřených v našich podnicích najdeme taková 
ustanovení, jako například: 
 Spolurozhodování o rozsahu agenturního zaměstnávání 
 Povinnost zaměstnavatele informovat čtvrtletně odborovou organizaci o počtu 

agenturních zaměstnanců 
 Povinnost zaměstnavatele předem informovat odbory o případném uzavření smlouvy 

s novou agenturou práce a zdůvodnit oprávněnost tohoto řešení 
 Povinnost zaměstnavatele v pravidelných intervalech (např. jedenkrát měsíčně) 

informovat agenturní zaměstnance o nabídce volných pracovních míst, apod. 
Jako jedna z nevýhod tohoto typu pracovních vztahů se v odborné literatuře také uvádí, že je 
pro agenturní zaměstnance velmi obtížné se odborově organizovat. Několik ZO OS KOVO je 
důkazem, že je možné agenturní zaměstnance přijmout do členské základny. 
 

 Můžeme se inspirovat v ostatních zemí Evropy? 
Legislativní rámec se v jednotlivých zemích liší, v některých zemích je agenturní 
zaměstnávání regulováno prostřednictvím kolektivních smluv, a to zvláště tam, kde je 
historicky silné vyjednávání na národní nebo sektorové úrovni. Úpravy konkrétních pravidel 
jsou velmi rozmanité a lze mezi nimi najít mnoho dobrých příkladů. V pramenech práva 
upravujících agenturní zaměstnávání tak můžeme najít například ustanovení o tom, že 
s agenturními zaměstnanci je možné uzavírat pouze netermínované pracovní vztahy. V době 
mezi jednotlivými přiděleními je tak agenturním zaměstnancům poskytována finanční 
kompenzace, při skončení pracovního poměru mají nárok na odstupné. Jinde najdeme 
povinnost zaměstnavatele po určité době převést agenturní zaměstnance do kmenového stavu.  
V některých zemích je limitována maximální doba přidělení zaměstnance k témuž uživateli. 
Takové ustanovení sice najdeme i v naší právní úpravě v § 309 odst. 6 zákoníku práce, kde je 
dočasné přidělení omezeno dobou 12 měsíců, ale bohužel je možné toto přidělení prodloužit 



na žádost agenturního zaměstnance. Jsou země, ve kterých je limitován  podíl agenturních 
zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců podniku. Jinde není možné najímat agenturní 
zaměstnance u zaměstnavatelů, u kterých došlo v přecházejícím období (např. 6 měsíců) 
k propouštění. V některých zemí jsou vymezeny okruhy prací, na které nemohou být 
agenturní zaměstnanci přidělováni, přičemž většinou jde o práce spojené s určitým 
nebezpečím. Takový zákaz by mohl zamezit situacím známým z praxe, kdy si nedostatečně 
vyškolení agenturní zaměstnanci zapalují cigarety ve výrobě výbušnin. Agentury práce také 
musí v některých zemích povinně přispívat do sociálních nebo vzdělávacích fondů. 
Na druhou stranu evropští odboráři z některých zemí by nám mohli závidět naší úpravu 
obsaženou v § 309 odst. 5 zákoníku práce, kde je výslovně uvedeno, že „agentura práce a 
uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného 
zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného 
zaměstnance.“ V tomto bodě ovšem agentury práce velmi často zákon porušují a jejich 
rejstřík obcházení tohoto ustanovení je opravdu velmi pestrý. Mimo jiné také agentury práce 
spoléhají na to, že se agenturní zaměstnanci v mnoha případech nedokáží účinně bránit. 
Vytěsnit tyto agentury z pracovního trhu v naší zemi je jedním z hlavních úkolů v rámci 
spolupráce signatářů výše uvedené Rámcové dohody.  
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