
                                                                                    

Rámcová dohoda o spolupráci 

Odborový svaz KOVO se sídlem W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov, IČ: 49276832 

zastoupený Josefem Středulou, předsedou a Jaroslavem Součkem, místopředsedou  

a 

Asociace poskytovatelů personálních služeb se sídlem Karlovo nám. 10, Praha 2, 

IČ: 75129957 zastoupená Mgr. Jaroslavou Rezlerovou, prezidentkou a Lubošem 

Rejchrtem, viceprezidentem  

vycházejíce 

z platné právní úpravy agenturního zaměstnávání zejména zákonem č. 262/2006 

Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a zákonem č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

při respektování 

práv a oprávněných zájmů zaměstnanců, zejména práva na svobodnou volbu 

povolání a přípravu k němu, práva získávat prostředky pro své životní potřeby 

prací, práva na spravedlivou odměnu za práci, práva na uspokojivé pracovní 

podmínky a rovné zacházení se všemi zaměstnanci a zákazu jakékoliv diskriminaci 

na českém trhu práce, 

s přihlédnutím 

k etickému kodexu APPS na straně jedné a ke snahám OS KOVO minimalizovat 

negativní důsledky rizikových forem zaměstnávání na zaměstnance na straně druhé, 

s cílem  

vymýtit skryté agenturní zaměstnávání,  přestupky a správní delikty na úseku 

agenturního zaměstnávání a přispívat k fungování agenturního zaměstnávání 

v souladu s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními úmluvami, předpisy EU a 

s právními předpisy ČR a současně transparentně v zájmu zlepšení trhu práce a  

zachování i zvýšení zaměstnanosti v ČR  

 



uzavírají tuto 

 

rámcovou dohodu o spolupráci: 

I. 

OS KOVO a APPS budou důsledně dbát na dodržování právních předpisů na úseku 

agenturního zaměstnávání  a aktivně získávat informace o každém porušování 

právních předpisů na úseku agenturního zaměstnávání s cílem zamezit poškozování 

zájmů a práv zaměstnanců na straně jedné a zachování dobrého jména APPS a 

všech poskytovatelů personálních služeb chovajících se v souladu s právními 

předpisy. 

II. 

Při každém zjištění porušování právních předpisů na úseku agenturního 

zaměstnávání OS KOVO a APPS o této skutečnosti informují druhou smluvní 

stranu a budou spolupracovat při nápravě protiprávního stavu, ať již cestou jednání 

s dotčenými subjekty, nebo upozorněním příslušných státních orgánů za účelem 

odstranění porušování právní předpisů. 

III. 

OS KOVO a APPS budou spolupracovat při snaze o zefektivnění kontrolní činnosti 

příslušnými státními orgány na úseku agenturního zaměstnávání zejména při 

jednáních s příslušnými státními orgány. 

IV. 

OS KOVO a APPS budou dále spolupracovati v oblasti legislativní, a to zejména 

formou vzájemné výměny svých stanovisek k přijatým právním předpisům nebo 

jejich změnám dotýkajících se oblasti agenturního zaměstnávání v případech, kdy 

to bude, podle názoru kterékoliv ze smluvních stran, potřebné. 

V. 

OS KOVO a APPS považují za věcně správné vymezení pojmu a obsahu 

srovnatelných mzdových a pracovních podmínek agenturních zaměstnanců, jako 

mají ostatní zaměstnanci uživatele na stejných pozicích ve smyslu ustanovení § 309 

odst. 5 zákoníku práce, vymezení MPSV ze dne 17. září 2007 a v tomto smyslu 

budou vystupovat ve svých jednáních s uživateli i zaměstnanci a jejich zástupci. 

 



VI. 

OS KOVO a APPS se dohodli na pravidelném setkávání zástupců OS KOVO a 

APPS a to jednou ročně s cílem vyhodnocování této dohody a výměny informací 

z oblasti agenturního zaměstnávání. 

 

 

V Praze, dne 4. března 2014 

 

 

 

 

    Josef Středula            Mgr. Jaroslava Rezlerová 

předseda OS KOVO    prezidentka Asociace poskytovatelů 

          personálních služeb 

 

 

 

 

    Jaroslav Souček             Luboš Rejchrt 

místopředseda OS KOVO    viceprezident Asociace poskytovatelů 

           personálních služeb 

 

 


