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ANOTACE 

ČAHOJ, D.: Zajištění BOZP v rámci agenturního zaměstnávání. Bakalářská práce, 

VŠB - TU Ostrava, 2010, 51 s. 

Bakalářská práce se zabývá vztahy mezi subjekty agenturního zaměstnávání a jejich 

zákonnými povinnostmi k zajištění BOZP. Reaguje na současný stav české právní úpravy 

agenturního zaměstnávání v souladu s mezinárodní legislativou. Uvádí podmínky, postup 

vzniku, kontrolu agenturního zaměstnávání a především zákonné povinnosti pro jednotlivé 

subjekty - agenturu práce, zaměstnance agentury práce a uživatele. Pro vybranou profesi 

v pekárnách jsou uvedeny informace o povinnostech pro agenturní zaměstnávání a zajištění 

BOZP dle platné legislativy. Na základě zjištěných skutečností je zpracován návrh na zajištění 

BOZP v rámci agenturního zaměstnávání. 

Klíčová slova: agenturní zaměstnávání, agentura práce, uživatel, zaměstnavatel, 

zaměstnanec, BOZP.  

 

ANNOTATION 

ČAHOJ, D.: Ensuring OSH in the Framework of Agency Employment. The Bachelor 

thesis, VŠB - TU Ostrava, 2010, 51 pages. 

This bachelor thesis is concerned with the relationship between subjects in the 

framework of Agency employment and theirs statutory obligations to ensure OSH. Responds 

to the current state of Czech legislation of Agency employment in accordance with 

international legislation. It describes the conditions, procedure to creation, checks of Agency 

employment and especially statutory obligations for individual subjects - agency of work, 

temporary employee and users. For selected profession in bakeries are given information 

about obligations of Agency employment and ensuring OSH by valid legislation. On the basis 

of facts is prepared the proposal to ensure OSH in the framework of Agency employment.  

Keywords: Agency employment, agency of work, user, employer, employee, OSH. 
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1 ÚVOD 

Vývoj trhu, jenž má stále více globální charakter a současná hospodářská krize se 

dotýkají jak zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob bez práce. Výrobní potřeby zaměstnavatelů 

(podnikatelů, firem, společností) a situace na trhu práce vyžadují větší pružnost pracovních 

sil. Reagovat na tyto potřeby umožňuje pronájem pracovní síly zaměstnanců k dočasnému 

výkonu práce u jiného zaměstnavatele (uživatele) - agenturní zaměstnávání. Jde o formu 

zprostředkování zaměstnání. Uživatelé si tak mohou rychle dočasně zajistit zaměstnance, 

který splňuje jejich požadavky prostřednictvím agentury práce, aniž by s ním uzavřeli 

pracovní poměr. Dochází k tomu, že agenturní zaměstnanci nahrazují stále ve větší míře 

zaměstnance kmenové. Dočasné zaměstnání je však vhodné i pro nezaměstnané osoby, 

zejména při jejich potřebě rychle nalézt jakoukoliv práci. V širokém rozsahu je především 

využíváno při sezónní práci, dělnických profesích a rovněž velké části cizinecké populace. 

Avšak přes veškeré množství pozitiv, které tato forma zaměstnávání bezesporu nabízí, 

existuje i množství záporných stránek. Ty jsou spatřovány zejména v nárůstu počtu agentur 

práce. S rostoucím počtem agentur práce roste i počet osob, které využívají agenturního 

zaměstnávání. Zaměstnanci stále ve větší míře odvádějí výkon na pracovišti jiných 

zaměstnavatelů (uživatelů) v různých odvětví. Neznalost neznámého pracoviště, 

nedodržování zásad agenturního zaměstnávání, znevýhodňování agenturních zaměstnanců 

vůči kmenovým, porušování základních principů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

bývají nejčastějším důvodem vzniku škody ať na jedné či druhé straně pracovněprávního 

vztahu. Nejvážnější důsledky má nedodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

případech vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zjišťuje se, které zásady bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci byly porušeny a do jaké míry kterým účastníkem pracovněprávního 

vztahu. Na tyto skutečnosti je potřeba reagovat a zajistit dočasným zaměstnancům náležité 

pracovní podmínky pro bezpečný výkon práce, který by neohrožoval jejich zdraví. I v rámci 

agenturního zaměstnávání se musí dodržovat a kontrolovat příslušná pravidla, která jsou 

stanovena zákonem. Složitost s plněním zákonných povinností pro subjekty trojstranného 

vztahu - agentura práce, zaměstnanec agentury práce, uživatel, může vyvolat řadu otázek, 

např. kdo zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví agenturních zaměstnanců při práci, kdo 

kontroluje dodržování náležitých pracovních podmínek. Praxe ukázala, že uživatel, ale i 

agentura práce ne vždy znají své zákonné povinnosti vůči dočasným zaměstnancům, natož 

aby tyto povinnosti plnily.  
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Cílem bakalářské práce proto je, po stručném shrnutí právní úpravy agenturního 

zaměstnávání a právních vztahů, provést rozbor zákonných povinností subjektů k zajištění 

BOZP a současně reagovat na všechny zjištěné skutečnosti týkající se oblasti agenturního 

zaměstnávání v návrhu k zajištění BOZP. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro účely této práce, správnému pochopení a objasnění agenturního zaměstnávání je 

nutné upřesnit a definovat následující základní pojmy. 

Agentura práce 

„je fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s vnitrostátními právními předpisy uzavírá 

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

přidělit uživatelům, u nichž tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich vedením 

pracují.“  [20]  

Zaměstnanec 

„je fyzická osoba, která po dovršení věku 15 let je způsobilá mít v pracovněprávních vztazích 

práva a povinnosti, jakož je i způsobilá vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát 

na sebe tyto povinnosti; zaměstnavatel však s ní nesmí jednat jako den nástupu do práce, 

který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku.“ [4] 

Zaměstnanec agentury práce 

„je  zaměstnanec, který má pracovní smlouvu nebo je v pracovněprávním vztahu s agenturou 

práce, za účelem přidělení k uživateli, aby pod jeho dohledem a vedením po přechodnou dobu 

pracoval.“ [20] 

Zaměstnavatel 

„je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním 

vztahu.“ [4] 

Uživatel 

„je  fyzická nebo právnická osoba, pro niž a pod jejímž dohledem a vedením zaměstnanec 

agentury práce po přechodnou dobu pracuje.“ [20] 

Závislá práce 

„je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele podle 

pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době 

nebo jinak stanovené, na dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a jeho odpovědnost.“ 

[4] 

 

 



 10 

3 MEZINÁRODNÍ ÚPRAVA AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Mezinárodní úprava agenturního zaměstnávání vychází z Úmluvy Mezinárodní 

organizace práce č. 181, o soukromých agenturách práce (dále Úmluva č. 181). Důvody k 

uzavření této úmluvy spočívaly zejména v rychle se rozvíjejícím trhu práce a z uznané role, 

kterou soukromé agentury práce mohou sehrát na dobře fungujícím trhu práce. Dále 

připomíná potřebu chránit zaměstnance před zneužíváním.[22] 

Úmluvy vydané Mezinárodní organizací práce jsou pro ratifikující členské státy 

závazné. 

Situace v Evropské unii 

Evropská unie (dále EU) musela reagovat na rozvoj agenturního zaměstnání. 

Proto v rámci EU byla přijata v listopadu 2008 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/104/ES, o agenturním zaměstnávání, (dále Směrnice 2008/104/ES) za účelem 

zabezpečení ochrany zaměstnanců agentur práce, zlepšení kvality agenturního zaměstnávání, 

vytváření pracovních míst a rozvoji pružných forem práce. Hlavní požadavky Směrnice 

2008/104/ES  jsou kladeny zejména na zásadu rovného zacházení s agenturními zaměstnanci. 

Jde o zajištění stejných pracovních podmínek zaměstnancům agentury práce po dobu trvání 

přidělení u uživatele, jaké by se vztahovaly na tyto zaměstnance, pokud by je uživatel 

zaměstnal přímo na stejném pracovním místě. Zásada rovného zacházení je také uplatňována 

na práce přesčas, délku pracovní doby, noční práce, svátky a doby odpočinku, 

odměňování.[20] 

Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dočasném pracovním poměru zaměstnance  

se zaměřuje 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 (dále Směrnice 91/383/EHS). Účelem Směrnice 91/383/EHS 

je zajistit dočasným zaměstnancům stejnou úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jako mají kmenoví zaměstnanci.  

Směrnice reagují na fakt, že dochází k neustálému  nárůstu počtu zaměstnanců 

v dočasném pracovním poměru. Mnohdy může docházet k situacím, kdy jsou takoví 

zaměstnanci znevýhodňování oproti kmenovým zaměstnancům z hlediska pracovních 

podmínek. Takové znevýhodňování však vzniká za spolupůsobení firmy-uživatele a agentury 

práce. 
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4 PRÁVNÍ ÚPRAVA AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR 

Agenturní zaměstnávání je relativně mladý pojem, který se objevuje v českém 

právním řádu teprve od 1. října roku 2004 zákonem č. 435/2004 o zaměstnanosti a 

doprovodnou novelou tehdejšího zákoníku práce č. 65/1965 Sb., která byla provedena 

zákonem č. 436/2004 Sb. Do té doby zaměstnavatelé dočasně přidělovali zaměstnance 

k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě bez potřebné licence k pronajímání 

pracovní síly.[2] Důvodem jenž vedl k zapracování pojmu agenturní zaměstnávání do české 

právní úpravy byl vstup České republiky do EU dne 1.5. 2004. Z členstvím v EU vyplynula 

pro Českou republiku řada povinností, mimo jiné i přijetí agenturního zaměstnávání.  

Právní úprava agenturního zaměstnávání v České republice vychází z Úmluvy MOP č. 

181, kde byla přijata a publikována pod č. 38/2003 sbírky mezinárodních smluv. Zásady 

Úmluvy č. 181 jsou v českém právním řádu ustanoveny zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále ZZ).[2, 22] 

V souladu s Úmluvou č. 181 ZZ zavádí prostředky na podporu zaměstnanosti. Jedním 

z takových je zprostředkování zaměstnání včetně možnosti pronájmu pracovní síly formou 

dočasného přidělení zaměstnance k uživateli- agenturní zaměstnávání. 

Česká právní úprava je v souladu se všemi požadavky EU i mezinárodních 

dokumentů. Podle výše uvedeného se jeví tato implementace do českého práva do značné 

míry jako cizorodý prvek, vzhledem k do té doby naprosto odlišnému přístupu.[2,22] 

4.1 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce 

ZZ stanoví jasná pravidla pro zprostředkování zaměstnání agenturami práce. Dle ZZ 

agentura práce provádí veškerou zprostředkovatelskou činnost, která je vymezena v § 14 odst. 

1 výše uvedeného zákona jako: 

� vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, 

� 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 (uživatel), 

� poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České 

republiky, z území České republiky do zahraničí nebo ze zahraničí na území České republiky. 
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Zprostředkování zaměstnání mohou agentury zajišťovat bezplatně nebo za úhradu, při které je 

dosahován zisk. Avšak úhradu za zprostředkování zaměstnání nemůžou požadovat od fyzické 

osoby, které je zaměstnání zprostředkováno. Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou 

zakázány i jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za 

vykonanou práci (§ 58 odst. 1, 2, 3).    

Působnost agentur práce tedy můžeme shrnout do oblasti poradenské, informační, 

přímého zprostředkování zaměstnání zájemců o práci, dále dočasného přidělování 

zaměstnanců (pronajímání pracovní síly). [1] 

Povolení pro vznik agentury práce 

Agenturou práce se může stát fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky 

uvedené v ZZ a získá povolení ke zprostředkování zaměstnání od Ministerstva práce a 

sociálních věcí (MPSV) České republiky. Dle § 60 ZZ povolení ke zprostředkování 

zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) ZZ vydává MPSV na základě žádosti právnické nebo 

fyzické osoby o: 

� povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky, 

� povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky, 

� povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení 

věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na 

území České republiky. Jednou z dalších podmínek je souhlas Ministerstva vnitra. Povolení se 

uděluje maximálně na dobu 3 let a po jeho vydání od MPSV se stanou agenturami práce. 

Mohou pak tedy vykonávat jakoukoliv zprostředkovatelskou činnost, která je v pravomoci 

agentur práce. Jde např. o poradenskou a informační činnost, vyhledávání a zprostředkování 

zaměstnání, ale především o dočasné přidělení svých zaměstnanců k uživateli – agenturní 

zaměstnávání. 

Zaměstnavatel, který nemá povolení, nesmí dočasně přidělovat své zaměstnance, 

s výjimkou zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace u jiné právnické nebo fyzické 

osoby.[2]  
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4.2 Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení -  
agenturní zaměstnávání 

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce dle §14 odst. 1 písm. b) ZZ se rozumí 

uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a 

agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého 

zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o 

dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu. 

(§ 66 ZZ) 

Agenturní zaměstnávání můžeme pokládat za formu závislé práce. Dle § 2 odst. 5 ZP 

se za závislou práci se považují také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého 

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

nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci 

dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného 

zaměstnavatele (uživatele). Zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a 

na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi 

agenturou práce a uživatelem. 

Podmínkou k uskutečnění dočasného přidělení zaměstnance agentury práce, je vznik 

pracovněprávního vztahu mezi agenturou práce a fyzickou osobou, která se uchází o 

zaměstnání. Pracovněprávní vztah může být založen na základě pracovní smlouvy nebo 

dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanec agentury práce však vykonává práci na pracovišti 

uživatele podle jeho pokynů, který zároveň na jeho práci dohlíží.Vytvoří se tak zvláštní 

trojstranný vztah účastníků, jehož zákonné požadavky podrobněji vymezuje ustanovení §§ 

308 a 309 ZP. 

4.3 Právní vztahy mezi subjekty agenturního zaměstnávání 

Účastníky (subjekty) právních vztahů v rámci agenturního zaměstnávání, tj. při 

dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateli jsou: 

� agentura práce, která je zaměstnavatelem zaměstnance, 

� zaměstnanec agentury práce, 

� uživatel (nájemce pracovní síly). 

Výše uvedení účastníci tvoří pomyslné vrcholy trojúhelníku (viz obrázek 1). Na 

vrcholech trojúhelníku tvoří účastníci agenturního zaměstnávání a strany trojúhelníku 

vyznačují vztahy mezi jednotlivými účastníky (subjekty). Vztahy mezi agenturou práce a 
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zaměstnancem a mezi agenturou práce a uživatelem jsou smluvní a jsou upraveny dále 

uvedenými smlouvami či dohodami. Uživatel a zaměstnanec agentury práce mezi sebou 

neuzavírají žádnou pracovní smlouvu či dohodu. Právní vztahy jsou upraveny zákonem a 

smluvními dokumenty uzavřenými mezi zaměstnancem a agenturou práce a agenturou práce a 

uživatelem.[2] 

 

Obrázek 1   Grafické znázorn ění právních vztah ů při agenturním zam ěstnávání 

 

4.3.1 Vztah agentury práce a uživatele 

Prvním krokem k vytvoření pomyslného trojúhelníku agenturního zaměstnávání je 

vznik právního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem a to dohodou o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce. Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce (dohoda o dočasném přidělení) je právním úkonem dle ZP, který 

ji upravuje jako smluvní typ.[2] 

Obsahové náležitosti dohody o dočasném přidělení: 

� jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, 

datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,  

� druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně 

požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh 

práce, 

� určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u 

uživatele, 

� místo výkonu práce, 

agentura práce 

dohoda o dočasném 
přidělení 

uživatel zaměstnanec 
agentury práce 

pracovní smlouva nebo dohoda 
o pracovní činnosti + písemný 

pokyn agentury práce 
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� den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele, 

� informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance 

uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený 

zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen 

„srovnatelný zaměstnanec“), 

� podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem 

ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat 

podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou 

bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele, 

� číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. 

Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná (§308 odst.1, 2 ZP). Uvedené obsahové 

náležitosti jsou povinné. 

V dohodě o dočasném přidělení si obě strany jasně vymezí okruh práv a povinností, 

které se na ně budou vztahovat. Kromě vymezených povinných náležitostí může obsahovat 

např. předmět dohody, platební podmínky, podmínky předčasného ukončení, školení 

zaměstnance agentury práce, odpovědnost za škody a újmy na zdraví, kdo bude poskytovat 

zaměstnanci cestovní náhrady, otázka umožnění závodního stravování a další náležitosti. 

Nesmí být však v rozporu se ZP. 

Odpovědnost za zajištění rovného zacházení mají obě strany. Uživatel musí sdělit 

veškeré informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelných zaměstnanců 

agentuře práce. Na základě těchto informací agentura práce vyplácí zaměstnanci mzdu či 

odměnu za práci a zajišťuje rovné zacházení se svými agenturními zaměstnanci. Uživatel je 

povinen sdělit pravdivě všechny informace a zejména projednávat všechny důležité změny 

týkající se druhu práce a pracovních podmínek. V § 309 odst. 5 ZP je jasně stanoveno, 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. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové 

podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost 

dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, 

zajistit rovné zacházení. Dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury 

práce uspokojení práv, která mu takto vznikla. 
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4.3.2 Vztah agentury práce a zam ěstnance 

Pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a jejím zaměstnancem, který má být 

dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli, vzniká uzavřením pracovní smlouvy nebo 

dohody o pracovní činnosti. Na základě těchto dokumentů se agentura práce zaváže zajistit 

zaměstnanci dočasný výkon práce u uživatele. Pro dočasné přidělení nelze sjednávat dohodu o 

provedení práce.[2]  

Pro agenturu práce jako zaměstnavatele z pracovněprávního vztahu vyplývá, že musí 

dodržovat veškeré povinnosti, které se na ni vztahují. Vychází se ze základních principů 

pracovněprávních vztahů upravených v § 13 ZP - pracovněprávní vztah může vzniknout jen 

se souhlasem fyzické osoby a agentury práce. Ještě před uzavřením pracovní smlouvy je 

agentura práce povinna seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které pro ni 

z pracovní smlouvy vyplynuly (§ 31 ZP). Agentura práce musí seznámit fyzickou osobu nejen 

s podmínkami odměňování, ale také s povahou a druhem práce. V případech, kdy si to 

vyžaduje povaha práce, musí zajistit, aby fyzická osoba absolvovala před uzavřením pracovní 

smlouvy vstupní lékařskou prohlídku.  

Pracovní poměr s agenturními zaměstnanci agentury práce zpravidla uzavírají na dobu 

určitou. Pro takové případy § 39 odst. 6 ZP stanoví, že se omezení daná pro sjednávání 

pracovních poměrů na dobu určitou na zaměstnance agentury práce nevztahují. Na 

zaměstnance agentury práce se vztahují základní povinnosti zaměstnance, uvedené v § 301 

ZP, které plní vůči svému zaměstnavateli - agentuře práce. [2] 

Pracovní smlouva 

Nejběžnější právní formou, na základě které vzniká pracovněprávní vztah mezi 

zaměstnancem a agenturou práce je pracovní smlouva. Náležitosti pracovní smlouvy jsou 

stanoveny § 34 ZP: 

� druh práce, který má zaměstnanec vykonávat u uživatele, 

� místo výkonu práce, 

� den nástupu do práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr). 

Vymezení uvedených náležitostí je důležité pro možnost obrany zaměstnance, kdyby 

zaměstnavatel nedodržel sjednané pracovní podmínky.[1] Zaměstnanec se tak může u 

agentury práce domáhat práva na sjednaný druh práce. 
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Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z 

pracovního poměru, je agentura práce povinna dle § 37 odst. 1 ZP o nich písemně informovat. 

Zejména  informování o délce pracovní doby, údaj o mzdě nebo platu, délce dovolené a 

ukončení pracovního poměru. Smlouva je uzavíraná písemně a jedno vyhotovení předá 

zaměstnanci. 

Dohoda o pracovní činnosti 

Agentura práce může přidělovat zaměstnance na pracoviště uživatele i podle dohody o 

pracovní činnosti, avšak rozsah práce nesmí přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin a 

týdenní pracovní doba polovinu stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin. 

Dohoda o pracovní činnosti musí mít písemnou formu. V dohodě o pracovní činnosti, 

je třeba sjednat příslušné práce, rozsah pracovní doby (maximálně v průměru do poloviny 

stanovené pracovní doby), dobu, na kterou se dohoda uzavírá a odměnu za práci. Počítání 

poloviny průměru pracovní doby se pak vztahuje nejdéle na období jednoho roku, tj. 52 týdnů 

(§ 76 ZP). 

Písemný pokyn 

Písemný pokyn je posledním právním úkonem (po uzavření pracovní smlouvy či 

dohody o pracovní činnosti), který musí být ve vztahu mezi agenturou práce a zaměstnancem 

učiněn. Jde o jednostranný právní úkon agentury práce jako zaměstnavatele. Písemný pokyn 

navazuje na pracovní smlouvu.[2] 

Na základě písemného pokynu agentura práce přidělí svého agenturního zaměstnance 

k výkonu práce k uživateli. V písemném pokynu agentura práce předá zaměstnanci informace 

o dočasném přidělení. Níže uvedené obsahové náležitosti písemného pokynu jsou povinné. 

Obsahové náležitosti písemného pokynu jsou upraveny v § 309 odst. 2 ZP: 

� název a sídlo uživatele, 

� místo výkonu práce u uživatele, 

� dobu trvání dočasného přidělení, 

� určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci 

a kontrolovat ji, 

� podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím 

doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení 

zaměstnance agentury práce, 
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� informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance uživatele. 

Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím 

této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, 

popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle 

podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.  

Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož 

uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí 

v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, jde-li o výkon práce 

na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou 

dovolenou, za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou (§ 309 odst. 3 a 6 

ZP). 

4.3.3  Vztah uživatele a zam ěstnance agentury práce 

Zaměstnanec agentury práce a uživatel mezi sebou neuzavírají žádnou pracovní 

smlouvu ani dohodu. Jejich vztah je odvozený na základě uzavřených dohod mezi agenturou 

práce a uživatelem a agenturou práce a zaměstnancem.[2] 

Uživatel ukládá zaměstnanci agentury práce úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho 

práci a dává mu k tomu účelu pokyny. Uživatel jedná s agenturním zaměstnancem bez účasti 

agentury práce. Zachází s ním stejně jako se svým kmenovým zaměstnancem. Uživatel není 

oprávněn činit vůči zaměstnanci právní úkony jménem agentury práce. Zaměstnanec musí 

dodržovat veškeré pokyny uživatele, ke kterým se svým podpisem zavázal.  

4.4 Agenturní zaměstnávání s cizím prvkem 

Cizinci z EU 

Je-li cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území ČR 

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

pronájem pracovní síly, považuje se toto za zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. 

b ZZ. V ZP § 319 jsou zapracovány texty Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES 

o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. Je-li zaměstnanec z jiného členského státu 

EU vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území ČR, vztahuje 

se na něho právní úprava ČR, pokud jde o: 

� maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, 
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� minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část, 

� minimální mzdu, minimální mzdové tarify a příplatky za práci přesčas, 

� bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

� pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a 

zaměstnankyň do konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců, 

� rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace, 

� pracovní podmínky, při agenturním zaměstnávání.  

Je-li však právní úprava členské státu EU ze kterého byl zaměstnanec vyslán k výkonu 

práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější, platí pro něj ta 

výhodnější úprava.[2] 

Cizinci mimo EU 

Pokud je agentura práce z ne členského státu EU, která má povolení ke 

zprostředkování zaměstnání na území ČR, nevztahuje se na pracovněprávní vztah mezi touto 

agenturou práce a jejím zaměstnancem právo ČR. Ustanovení § 319 ZP tak na tyto případy 

nedopadá.[2] 

Pro účely omezení zprostředkování zaměstnání cizinců mimo EU formou dočasného 

přidělení vláda stanovila nařízením vlády č. 69/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které 

agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele 

zprostředkovávat (dále NV 69). Zákaz se vztahuje na: 

� druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s 

maturitní zkouškou, 

� práce uvedené v příloze NV 69: (např. řidiči autobusů, elektrotechnici,  zedníci, 

kameníci, tesaři, instalatéři, montážní dělníci, řidiči, švadleny a další). 
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5 OBECNÉ ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ BOZP 

Pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci lze vymezit jako souhrn: 

� právních (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, normy, evropské normy, směrnice,   

návody výrobců ), 

� organizačních (bezpečnostní přestávky, pracovní doba, kontrolovaná pásma), 

� technických (ochranné kryty, zábradlí, zábrany), 

� technologických (pracovní postupy), 

� zdravotních (vstupní, mimořádné a preventivní lékařské prohlídky), 

� výchovných a dalších opatření (školení, informace, pokyny, poučení). 

Výše uvedený souhrn opatření můžeme tedy shrnout jako soubor individuálních práv a 

povinností jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, ve vztahu k vykonávané práci 

na daném pracovišti. Povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci (dále jen BOZP) je zakotvena v ZP a v zákoně 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), - dále zákon č. 309. [3] 

Hlavním cílem zajišťování BOZP je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující 

životy a zdraví zaměstnanců, která souvisejí s výkonem práce. Povinnosti zaměstnavatele, 

práva a povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP jsou vymezeny v ZP. Je výslovnou 

povinností a mělo by být i vlastním zájmem zaměstnavatele, na základě tohoto zákona, zajistit 

BOZP zaměstnancům s ohledem na všechna rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. 

Ustanovení ZP jsou především preventivního charakteru, jejichž cílem je chránit zdraví 

zaměstnanců. Jen neustálá a kvalitní péče o BOZP je zárukou vytvoření ochrany zdraví a 

pohody zaměstnanců na pracovišti. Podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí je zaměstnavatel povinen vytvářet vhodnou organizací bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Výsledkem společné snahy 

zaměstnavatele a zaměstnance by mělo být dosažení takového stavu pracoviště, pracovního 

prostředí a výkonu práce, při němž nebude docházet k pracovním úrazům, nemocem 

z povolání a ani k jinému ohrožení zdraví.[5] 
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5.1 Definice oblasti BOZP 

K účelům této práce, správnému pochopení a objasnění oblasti BOZP je nutné uvést 

následující definice. 

Bezpečnost 

„ je stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na 

přijatelnou úroveň.“ [5] 

Nebezpečí  

„je vnitřní vlastnost nebo schopnost látky, zařízení nebo pracovního procesu způsobit škodu 

na zdraví. Jde o vlastnost, která je dána, ale projevuje se pouze tehdy, pokud je jejich 

působení zaměstnanec vystaven.“ [3] 

Riziko 

 „je kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví 

zaměstnance vystaveného jednomu nebo více potencionálním zdrojům pracovních úrazů nebo 

ohrožení zdraví zaměstnance.“ [5] 

Prevence rizik 

„zahrnuje všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a 

z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik.“ [4] 

Hodnocení rizik  

„je proces, jehož cílem je optimalizace rizika.” [5] 

Pracovní podmínky 

„jsou souhrn všech skutečností, které přímo nebo nepřímo souvisejí s pracovním procesem a 

mohou ovlivňovat tělesné a duševní vlastnosti a schopnosti člověka a jeho motivace při 

pracovním procesu; jde o soubor opatření k omezování možnosti vzniku pracovních úrazů, 

nemocí z povolání a nemocí vznikajících v souvislosti s prací, o stav pracovního prostředí 

(např. větrání, vytápění, hluk, vibrace, osvětlení apod.), o fyzickou a psychickou zátěž, o 

úroveň organizace práce, o práci přesčas, práci v noci, odměňování za práci a o mezilidské 

vztahy.“ [5] 
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Pracovní úraz  

„je poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ [8] 

Nemoc z povolání 

„je nemoc vzniklá dlouhodobým působením škodlivých vlivů na organismus pracovníka při 

práci; nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené v právních předpisech o sociálním 

zabezpečení (seznam nemocí z povolání), jestliže vznikly za podmínek v nich uvedených.“ [5] 

Rizikový faktor 

„je zdroj možného zranění nebo poškození zdraví.“ [5] 

Pracovní prostředí  

„je dáno souborem fyzikálních, chemických a biologických faktorů, které svou kvalitou a 

kvantitou, případně dobou působení mohou nepříznivě ovlivnit zdravotní stav pracovníka.” 

[5] 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

„jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat 

jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené prováděcím 

právním předpisem.“ [5] 
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6 ZAJIŠTĚNÍ BOZP V RÁMCI AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

V předchozích kapitolách byly objasněny vztahy mezi jednotlivými účastníky 

(subjekty). Nyní je potřebné se zaměřit na bezpečnost zaměstnanců agentury práce, což je i 

smyslem této práce. Pro agenturní zaměstnávání je specifické, že zaměstnanci agentury práce 

vykonávají práci na pracovištích uživatele, tudíž je potřebné jim vytvořit takové pracovní 

podmínky a věnovat jim péči, která jim umožní bezpečný výkon práce. V okamžiku, kdy 

vznikne škoda, ať již uživateli či zaměstnanci agentury práce, je součástí posouzení dané 

situace a všech okolností i posouzení toho, jak byly dodrženy zásady k zajištění BOZP. 

Trojstranný vztah agenturního zaměstnávání může vyvolávat nejasnosti, kdo je zodpovědný 

za zajištění BOZP. Pracovní výkon je odváděn na pracovištích uživatele, tudíž se 

předpokládá, že veškerou zodpovědnost přebírá na sebe, avšak agentura práce je stále 

zaměstnavatelem, a zákonných povinností se nelze zbavit. Je tedy nutné rozebrat a posoudit 

povinnosti týkající se BOZP zvlášť pro agenturu práce a uživatele.   

V praxi agentury práce často vyřeší situaci tím, že na uživatele převedou veškerou 

oblast BOZP z ustanovení §§ 101-108 ZP na uživatele v písemné dohodě o dočasném 

přidělení zaměstnance agentury práce. Zdá se to být jako logický krok, protože uživatel zná 

své pracoviště a rizika podstatně lépe než samotná agentura práce, která „jen“ 

zprostředkovává pracovní sílu. Může se zdát, že tento zavedený systém bude v praxi 

fungovat, ovšem zákonných povinností se nelze zprostit. Zajištění BOZP a odpovědnosti pro 

subjekty agenturního zaměstnávání plyne z ustanovení §§ 308 a 309 ZP. 

Některé záležitosti BOZP mohou být řešeny dohodou o dočasném přidělení mezi 

agenturou práce a uživatelem (viz. obrázek 2). Agentura práce tak na sebe může převzít 

například i vybavování zaměstnanců pracovními oděvy a obuví, popřípadě jinými osobními 

ochrannými pracovními prostředky (dále OOPP).[3] Samozřejmostí je poskytování OOPP 

zaměstnancům bezplatně na vlastní náklady a na základě vyhodnocených rizik na pracovišti 

uživatele. 

Pokud jde o vstupní (obecné) školení zaměstnanců v oblasti BOZP, ukládá jeho 

provedení § 37 odst. 5 ZP zaměstnavateli, a to při nástupu do práce. Zaměstnanec nastupuje 

do práce u uživatele, který ho seznámí s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež 

musí při své práci dodržovat, dále s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Pokud by 

takové školení prováděla agentura práce, bylo by nezbytné, aby uživatel sdělil ještě konkrétní 
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informace a dal zaměstnanci konkrétní pokyny k zajištění BOZP ve smyslu § 103 odst. 1 ZP. 

[3] 

 

Obrázek 2   Grafické znázorn ění možného postupu p ři zajiš ťování BOZP v rámci agenturního 

zaměstnávání 

V následujících kapitolách budou podrobněji popsány povinnosti vyplývající ze ZP a 

zákona č. 309 pro uživatele, agenturu práce a zaměstnance agentury práce. 

6.1 Práva a povinnosti uživatele 

§ 101 odst. 1 ZP stanoví, že zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení zdraví jejich života a 

zdraví, která se týkají výkonu jejich práce. V rámci agenturního zaměstnání je nemožné, aby 

agentura práce byť je zaměstnavatelem, zajistila svému zaměstnanci patřičnou BOZP. Pro 

tyto účely dle § 309 odst. 1. ZP - „po dobu dočasného přidělení zaměstnance agenturou 
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práce k výkonu práce u uživatele, ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, 

organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé 

pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však 

nesmí vůči zaměstnanci agentury práce konat právní úkony jménem agentury práce.“ 

Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že zajistit BOZP zaměstnancům agentury práce je 

přeneseno na uživatele. 

Uživatel tedy díky této právní úpravě zasahuje do práv a povinností zaměstnavatele 

oblasti BOZP, ačkoliv jim není. Musí tedy stejně, jako u svých kmenových zaměstnanců, dle 

ustanovení §§ 101 - 108 ZP a zákona č. 309, postupovat i vůči dočasně přiděleným 

zaměstnancům agentury práce. Na jednotlivá ustanovení navazují prováděcí a další související 

předpisy. Zákonné povinnosti uživatele můžeme shrnout následovně:  

� dle § 102 odst. 1 ZP vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k předcházení rizikům - zajišťovat hodnocení a prevenci rizik, 

� dle § 7 zákona č. 309 pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je 

zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud 

dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a 

zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně 

dosažitelnou míru – provádět kategorizace prací § 37 zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

� dle § 103 odst. 1 písm. a) ZP nepřipustit, aby zaměstnanci vykonávali zakázané 

práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jejich schopnostem a zdravotní 

způsobilosti, 

� dle § 103 odst. 1 písm. b) ZP informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie 

byla jimi vykonávaná práce zařazena, 

� dle § 103 odst. 2 ZP zajistit školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech 

k zajištění BOZP,  

� dle § 103 odst. 1 písm. d) ZP zajistit pracovně lékařskou péči zaměstnancům, 

� dle § 104 odst. 1 ZP poskytovat zaměstnancům potřebné osobní ochranné 

prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje, 

� dle § 2 zákona č. 309 zajistit takové prostorové a konstrukční a vybavení 

pracovišť, jaké odpovídá bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na 

pracovní prostředí a pracoviště, 
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� dle § 4 zákona č. 309 zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou užívány, 

� dle § 105 ZP vyšetřovat a evidovat pracovní úrazy a nemoci z povolání, 

� dle § 11 zákona č. 309 zajistit, aby práce a technická zařízení, u nichž je to 

předepsáno, vykonávali jen k tomu zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci, 

� dle § 103 ZP zajistit podmínky pro poskytnutí první pomoci zaměstnancům, 

� dle § 108 ZP umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům účast na řešení otázek 

BOZP. 

Uživatel tedy musí zákonné povinnosti k zajištění BOZP plnit stejně, jak pro své 

kmenové zaměstnance, tak pro zaměstnance agentury práce. ZP však přikládá uživateli 

povinnost věnovat zaměstnancům agentury práce zvýšenou pozornost. Na zaměstnance 

agentury práce je nahlíženo jako „rizikovou skupinu“, kterým je potřebné věnovat zvláštní 

zvýšenou pozornost v ochraně před vyhodnocenými riziky a zejména je seznamovat s tím, jak 

mohou rizikům předcházet. Rizikovost pro tuto skupinu zaměstnanců vyplývá z neustálé 

změny pracovního prostředí, krátkodobého působení na pracovišti uživatele, neznalosti rizika 

z vykonávané činnosti, jazykové bariéry u cizinců, malá kvalifikace, krátkodobé působení na 

pracovišti uživatele. Tyto a další okolnosti mají vliv na zvýšené riziko vzniku pracovního 

úrazu. Uživateli ukládá § 103 odst. 1 písm. f) ZP - „povinnost zajistit zaměstnancům, zejména 

zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně 

přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle 

potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP podle ZP a 

podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu 

před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.“ Uživatel tedy musí 

zohlednit, aby agenturní zaměstnanci získali dostatečné informace v rámci školení 

odpovídající povaze pracovního místa a přihlédnout k jejich způsobilosti a zkušenostem. Dle 

§ 103 odst. 1 písm. g) ZP - „zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající 

práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a 

pokyny k BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požáru, poskytnutí první 

pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.“  Informace a pokyny 

k BOZP jsou konkrétní pokyny dané zaměstnancům vedoucími zaměstnanci, kteří jsou jim 

nadřízeni. Informace a pokyny je třeba zajistit vždy při přijetí zaměstnance, při jeho 



 27 

převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, 

zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie, pracovních postupů. 

Zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik může provádět uživatel sám, 

je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý a za podmínek uvedených v § 9 odst. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 309, avšak v praxi se předpokládá, že tyto úkoly provádí pověřená odborně 

způsobilá osoba v prevenci rizik. Zákonné povinnosti uživatele zohlednit zaměstnávání 

zaměstnanců agentury práce jsou ustanoveny i do § 9 odst. 4 zákona č. 309. Pro takový případ 

„je uživatel povinen poskytnou odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik 

zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu 

k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce 

devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu 

práce k jinému zaměstnavateli.“  

            Školení 

Uživatel je povinen ze zákona zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP. Předpisy doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro 

výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž můžou 

zaměstnanci přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Uživatel musí 

vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP je 

pojem jasně definovaný § 349 odst. 1 ZP. „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 

protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební 

předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 

hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a 

chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se 

ochrany života a zdraví.“ 

Platnost informací, pokynů a školení 

� Školení se zajišťuje vždy při nástupu zaměstnance do práce a dále při změně 

pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny 

výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních 

postupů, v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP. 
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� Uživatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 

BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o 

provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být 

školení pravidelně opakováno, v ostatních případech musí být školení provedeno 

bez zbytečného odkladu. 

Zaměstnanec musí být ze všech školení vždy prokazatelně přezkoušen. Je důležité, 

aby porozuměl veškerému obsahu školení a informacím, se kterými je během školení 

seznámen. Všechna školení končí ověřením znalostí (písemným testem, ústním pohovorem). 

Účelem zkoušky je ověřit znalosti zaměstnanců získané v jednotlivých druzích školení a tím 

prokázat jejich způsobilost k výkonu práce. Ověření se provádí bezprostředně po každém 

skončeném školení. O školeních, informacích a pokynech se musí vést dokumentace, která 

slouží jako prokazatelný záznam o absolvovaných školeních. 

Při školení zaměstnanců agentur práce musí uživatel přihlédnout k výše zmiňované 

rizikovosti. Důležitost je kladena na porozumění obsahu školení. Zejména může vzniknout 

problém při školení zaměstnanců – cizích státních příslušníků mluvících cizím jazykem. Je 

důležité, aby i tito zaměstnanci porozuměli obsahu a mohli si přečíst veškeré předkládané 

bezpečnostní dokumenty. Uživatel tedy musí mít veškeré písemné dokumenty, zejména 

osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, výpisy z ustanovení právních a ostatních 

předpisů k zajištění BOZP, pokyny zpracovány a návody v mateřském jazyce příslušného 

zaměstnance. 

6.2 Práva a povinnosti agentury práce 

Mohlo by se zdát, že se agentura práce veškerých povinností v oblasti BOZP vůči 

svým zaměstnancům zbavila. Ovšem jedna ze zásadních povinností jí zůstává: 

§ 32 ZP ukládá, aby se fyzická osoba v případech stanoveným zvláštním právním 

předpisem, ještě před uzavřením pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce. 

Prohlídky jsou povinné pro mladistvé, činnosti epidemiologicky závažné, noční práce, a 

v případech, kdy je požadována zvláštní zdravotní způsobilost. Pracovní poměr uzavírá 

fyzická osoba s agenturou práce, tudíž ta je povinna a mělo by být i v jejím zájmu zajistit 

vstupní lékařskou prohlídku. 

Je vhodné, aby tato prohlídka byla vykonána v zařízení závodní preventivní péče 

uživatele. Jde totiž o to, aby zdravotní způsobilost přijímaného zaměstnance posoudil lékař 
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znalý pracoviště.[3] Případně musí uživatel agentuře práce sdělit požadavek na zdravotní 

způsobilost. Výstupem lékařské prohlídky je lékařský posudek, v němž musí být uvedeno, zda 

je zaměstnanec způsobilý či nezpůsobilý konat příslušnou práci, případně zda ji může 

vykonávat jen za určitých podmínek (např. v sedě, v teple, s úpravou pracovní doby apod.). 

Povinnost pro zaměstnavatele - agenturu práce plyne i z ustanovení § 103 odst. 1 

písm. a) ZP „nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž 

náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.“  Zaměstnanec 

agentury práce tedy nesmí být v žádném případě vystaven nebezpečí, které nemůže na 

základě svých schopností a znalostí předem určit. Každá pracovní činnost smí být vykonávána 

pouze v případě, že odpovídá schopnostem a zdravotní způsobilosti zaměstnance. Nikdo tedy 

nesmí vykonávat pracovní činnost, na kterou nestačí.  

Odpovědnost je tedy na agentuře práce, aby zajistila zdravotně způsobilého 

zaměstnance.  

Další z povinností agentury práce v průběhu dočasného přidělení svého zaměstnance 

je zajistit takové pracovní podmínky, které nebudou horší než jsou podmínky srovnatelných 

(kmenových) zaměstnanců uživatele. Mezi pracovní podmínky bezpochyby náleží i ty, které 

se týkají BOZP.[3] Agentura práce by tedy měla kontrolovat u uživatele, zda-li jsou 

vytvořeny pro zaměstnance odpovídající podmínky. Jak kontrolovat zaměstnance agentury 

práce a uživatele agenturou práce ZP neřeší. Kontroly ze strany agentury práce na pracovišti 

uživatele by jistě přispěly k dodržování srovnatelných podmínek zaměstnance. Situaci může 

řešit v dohodě o dočasném přidělení s uživatelem, kdy si např. vyžádá dokumentaci o školení, 

či právo na osobní kontrolu pracoviště uživatele. 

6.3 Práva a povinnosti zaměstnance agentury práce 

Na zaměstnance agentury práce se vztahují veškerá práva a povinnosti vyplývající z 

ustanovení § 106 ZP. Zejména má právo na informace o rizicích jeho práce a na informace o 

opatřeních na ochranu před jejich působení. Může odmítnout výkon práce, o které se 

domnívá, že může bezprostředně a závažným způsobem ohrozit jeho život. Mimo jiné je 

povinen dodržovat veškeré pokyny, se kterými byl řádně uživatelem seznámen. Především jde 

o dodržování vnitřních bezpečnostních předpisů a zákazů platných u uživatele. Můžeme tedy 

říct, že zaměstnanec agentury práce se musí řídit stejnými pravidly, jaké mají kmenoví 

zaměstnanci uživatele. Zaměstnanci agentury práce mají i kolektivní právo na informace a 
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projednání podle § 108 ZP. Jestliže u uživatele působí popřípadě volený zástupce pro BOZP, 

stává se též zástupcem agenturních zaměstnanců v záležitostech BOZP. [3] 

6.4 Problematika pracovního úrazu 

V ZP není výslovně uvedeno, jak postupovat při pracovním úrazu (dále jen PÚ) 

zaměstnance agentury práce. Při vzniku PÚ jsou uloženy povinnosti agentuře práce i 

uživateli, které vyplývají ze ZP a nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a 

institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu (dále NV 494/2001). 

Uživatel, u kterého k PÚ došlo, je povinen bezodkladně oznámit agentuře práce vznik PÚ. Na 

objasnění příčin vzniku PÚ se podílí uživatel za účasti úrazem postiženého zaměstnance, 

pokud mu to jeho zdravotní stav samozřejmě umožňuje a případně agentura práce. Uživatel 

seznámí agenturu práce s výsledky objasnění a předá ji „Záznam o úrazu“ dle přílohy k NV 

494/2001. Sepisovat a vést evidenci záznamů o PÚ je povinností zaměstnavatele - agentury 

práce, ale také uživatel má povinnost toto provádět jak u svých kmenových zaměstnanců, tak 

zaměstnanců agentury práce. Agentura práce  má povinnost ohlásit a zaslat „Záznam o úrazu“ 

příslušným orgánům a institucím dle NV 494/2001. Povinnost přijímat opatření proti 

opakování PÚ mají obě strany, jak uživatel, tak agentura práce.  

 Příčiny vzniku PÚ se dají očekávat především z nedostatků bezpečnostních opatření 

na pracovišti uživatele, nedostatečného proškolení na pracovním místě, neseznámení se všemi 

riziky práce, nebezpečného pracovního postupu, neopatrnosti zaměstnanců (porušení pracovní 

kázně. U cizinců se může jednat o nedostatečné porozumění školení, neporozumění 

bezpečnostním nápisům. Proto před vysláním zaměstnance je v zájmu agentury práce 

zkontrolovat provedená opatření na pracovišti uživatele, aby nedocházelo k opakování vzniku 

PÚ. Může se, ale také jednat o pochybení agentury práce, která nezajistila dostatečně 

kvalifikovaného zaměstnance. 

Na obrázku 3 je provedeno schéma, jak by agentura práce a uživatel měli postupovat 

v případě PÚ úrazu zaměstnance agentury práce na pracovišti uživatele. Poznámka: Plnou 

čarou je vyznačen zákonný postup. Přerušovanou čarou je znázorněn možný postup.  
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Obrázek 3   Grafické znázorn ění postupu p ři vzniku PÚ zam ěstnance agentury práce na pracovišti 

uživatele 
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7 KONTROLA AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ  

Kontrolu agenturního zaměstnávání provádějí úřady práce a orgány inspekce práce. 

7.1 Úřady práce 

Úřady práce mají v kontrolní působnosti oprávnění kontrolovat dodržování předpisů o 

zaměstnanosti. Znamená to, že mohou kontrolovat zejména zda agentury práce 

zprostředkovávají zaměstnání na základě povolení MPSV nebo zda jiným způsobem 

neporušují při zprostředkování ZZ. Dopustí-li se tohoto přestupku fyzická osoba nebo 

správního deliktu právnická osoba, může jí úřad práce uložit pokutu až do částky dvou 

milionů korun.[1] 

� zprostředkování zaměstnání bez povolení nebo porušení ZZ při zprostředkování 

zaměstnání jiným způsobem, s možnou pokutou do 2 milionů Kč, 

� umožnění fyzické osobě nebo cizinci výkonu nelegální práce, s možnou pokutou 

rovněž do 2 milionů Kč.[3] 

7.2 Orgány inspekce práce 

Na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek kontrolu vykonávají 

orgány inspekce práce, jejichž zřízení, působnost a příslušnost, práva a povinnosti při kontrole 

a sankce za porušení stanovených povinností upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZIP). ZIP byly zřízeny Státní úřad inspekce práce a 

oblastní inspektoráty práce. 

Kontrolu agenturního zaměstnávání pravidelně od roku 2007 zařazuje Státní úřad 

inspekce práce do svých hlavních úkolů. Důvod spočívá v neustálém nárůstu počtu agentur 

práce a porušování zákonných povinností při agenturním zaměstnávání. Kontroly jsou 

prováděny podle zadání hlavního úkolu i na základě  podkladů ze strany zaměstnanců 

agentury práce. Oblastní inspektoráty se zaměřují především na kontrolu odměňování 

zaměstnanců a rovného zacházení, pracovní doby, práce přesčas, v noci, právních předpisů 

k zajištění BOZP, školení na úseku BOZP, poskytování OOPP a zdravotní způsobilost. 

V roce 2009 bylo provedeno celkem 85 kontrol agentur práce. Navíc v roce 2009 

oblastní inspektoráty práce udělaly celkem 72 kontrol uživatelů. Bez porušení bylo 27 kontrol 

(32 %), se zjištěním porušení 58 kontrol (68 %). V porovnání s rokem 2008 vzrostl počet 

zjištěných porušení zákona o 9 %. Přispěla k tomu i skutečnost, že za porušení ustanovení ZP 
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týkající se agenturního zaměstnávání je možné od 1.1. 2009 uložit za přestupek či správní 

delikt pokutu až ve výši 1,000.000,- Kč. 

Nejčastější zjištěná porušení  

Nejčastější porušení zjistily oblastní inspektoráty práce v oblasti agenturního 

zaměstnávání tj. §§ 308 a 309 ZP. Došlo k porušení tím, že: 

� agentura práce přidělila zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na 

základě písemného pokynu, který neobsahoval všechny předepsané údaje, 

� dohoda mezi agenturou práce a uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance 

agentury práce neobsahovala všechny předepsané údaje nebo nebyla uzavřena 

písemně, 

� agentura práce a uživatel nezabezpečili, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně 

přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance, 

� agentura práce přidělila zaměstnance k dočasnému výkonu práce k uživateli bez 

písemného pokynu. 

K dalším nejčastějším porušení docházelo v oblasti pracovního poměru a dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Většinou se jednalo o nedodržení stanovených 

obsahových náležitostí dohod a pracovních smluv nebo pracovní smlouvy ani neexistovaly.  

Oblastní inspektoráty práce zjistily 53 porušení v oblasti dodržování předpisů o 

BOZP. Jednalo se např. o neposkytnutí OOPP dle vyhodnocených rizik, neudržování OOPP 

v použitelném stavu, nezajištění školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 

apod.[26]  
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8 ZAJIŠTĚNÍ BOZP V RÁMCI AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
V PRAXI 

Po vysvětlení vztahů mezi subjekty agenturního zaměstnávání a provedení rozboru 

jednotlivých zákonných povinností pro zákonné agenturní zaměstnává i zajištění požadavku 

BOZP budou tyto skutečnosti převedeny do praxe. Bude řešena konkrétní situace, kdy 

zaměstnanec agentury práce bude dočasně přidělen na pozici pomocného dělníka v 

pekárenské výrobě, ve společnosti zabývající se pekařstvím (dále pekárny-uživatel). Pro 

ukázku byly vybrány pekárny, neboť právě zde jsou agenturní zaměstnanci často využíváni.  

Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce do pekáren 

Pekárny, vzhledem k nemoci svého kmenového zaměstnance, potřebují rychle nalézt 

dočasnou pracovní sílu. Dojde k situaci, kdy využijí služeb agentury práce a uzavřou s ní 

dohodu o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Úkolem agentury práce je zajistit 

zaměstnance, který splňuje požadavek na pozici pomocného dělníka v pekárenské výrobě 

(čištění plechů). Agentura práce sdělí fiktivnímu dvacetiletému studentovi Tomáši Novákovi  

pracovní podmínky v pekárnách a vyšle ho k lékaři na vstupní zdravotní prohlídku, který 

prověří zdravotní způsobilost (potravinářský průkaz). Po podepsání pracovní smlouvy předá 

agentura práce Tomáši Novákovi písemný pokyn k dočasnému přidělení s datem a místem 

výkonu práce, do kterého uživatel eviduje odpracované hodiny. 

V den nástupu do práce je Tomáš Novák vybaven OOPP, projde vstupním (obecným) 

školením i školením přímo na svém pracovišti. Je seznámen se všemi riziky své pracovní 

činnosti i se všemi riziky pekáren. Součástí školení je informování a seznámení s požární 

ochranou. Po úspěšném a prokazatelném absolvování školení je vyslán k výkonu práce. 

8.1 Charakteristika pekáren  

Pekárny zaměstnávají 150 kmenových zaměstnanců. Pekárny se soustředí na výrobu 

pekárenských a cukrářských výrobků (pečivo, jemné pečivo, zákusky, apod.) a dále prodejní 

činnost pekárenských a potravinářských výrobků. 

Výrobky produkované pekárnou jsou potraviny určené pro lidskou spotřebu. Z tohoto 

se odvíjí požadavek, aby výrobky byly bezpečné a neohrožovaly zdraví konzumentů. Proto je 

dáván zvláštní důraz na jejich zdravotní nezávadnost, která je zajištěna zejména dodržováním 

hygienických zásad. Zaměstnanec v přímém styku s potravinou musí v každém ohledu dbát 

na dodržování zásad osobní a provozní hygieny a veškerých hygienických zásad platných pro 
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potravinářské provozy. Legislativní požadavky upravuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí vyhlášky. 

8.2 Obecné požadavky BOZP v pekárnách 

Požadavky jsou spojeny s ohledem na specifický provoz pekáren. S využíváním řady 

strojů a strojních zařízení v nepřetržitém provozu, prací s potravinami je důležité dodržování 

platných předpisů, především těch, které se týkají hygienických zásad, stavu pracovního 

prostředí, stavu technický zařízení, technologických postupů, poskytování OOPP, 

hygienických zásad a školení zaměstnanců v BOZP.  

Na základě zjištění, posouzení a hodnocení rizik při výkonu práce, které mohou 

ovlivnit zdraví, úroveň zabezpečení a kvalitu pracovních podmínek zaměstnanců musí 

pekárny provádět kategorizaci prací. 

Základní rizika spojená s provozem v pekárnách 

Provoz v pekárnách je spojen s řadou rizik, která lze rozdělit do těchto skupin: 

� rizika představovaná pracovním prostředím, 

� rizika spojená s používáním strojů, zařízení a pracovního nářadí (vzhledem 

k tomu, že v pekárnách se používají různé typy strojů a zařízení, je nutné stanovit 

riziko zvlášť pro konkrétní stroje nebo zařízení), 

� rizika spojená s manipulací a materiálem (jsou spojena zejména s neodbornou 

manipulací, neopatrností s výrobky, přepravkami, plechy, pytli apod.,), 

� rizika kombinovaná (jde o možnou kombinaci předešlých rizik).[3] 

Pro každou skupinu jsou tabulkovou formou uvedena rizika (viz. Tabulka 1). 
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Tabulka 1   Rizika v pekárnách 

rizika 
představovaná 
pracovním 
prostředím 

riziko horka 

riziko prachu 

riziko nadměrného hluku 

riziko narušení biocyklů při noční práci 

rizika spojená 
s používáním 
strojů, zařízení a 
pracovního 
nářadí 

zachycení otáčivými součástmi strojů při odstranění ochranných krytů 

pořezání noži, řezacími kotouči u krájecích strojů, uříznutí, propíchnutí 

bodnutí, pořezání o ostré hrany plechů 

zranění cizím předmětem, který se dostal do stroje 

zranění prstů lisem u tvarovacích linek,vtažení rukou při drcení materiálu 

(strouhanka) 

zhmoždění, prstů a ruky při tlačení materiálu do zásobníku k válcům 

zachycení ruky pohonem stroje 

zhmoždění, utržení prstů při čištění válců za chodu 

popálení u balících strojů, potrubí, pecí, plechů varných kotů a smažinek 

koblihů 

opaření u myček 

zásahu elektrickým proudem 

výbuchu nahromaděného prachu, nebo plynu při používání plynových 

zařízení a špatné manipulaci s nimi 

pádu osoby do zásobníku (sila) 

rizika spojená 
s manipulací 
s materiálem 

přiražení materiálem zaměstnance 

přiražení spoluzaměstnance materiálem 

zranění očí úletem kousků materiálů (mouka, koření) 

pádu materiálu na zaměstnance 

popálení horkým materiálem 

zasypání materiálem 

rizika 
kombinovaná 

uklouznutí a pád na podlaze a současné zranění o stroj nebo zařízení 

popálení při uklouznutí 

osobní indispozice v důsledku přehřátí organizmu 

mechanické zranění materiálem a popálení 

pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí kapalin (horký olej) 
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8.2.1 Stroje a za řízení 

Provoz v pekárnách je spojen zejména s nepřetržitým provozem strojů, technických 

zařízení a nářadí (dále zařízení). Pro dodržení požadavku na bezpečný provoz a používání 

těchto zařízení je nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů. Pro všechna zařízení platí, že mohou být 

používána jen k těm účelů a za podmínek, pro které jsou určena a pokud jsou v souladu 

s provozní dokumentací.  

Uživatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním 

bezpečnostním předpisem upravujícím zejména pracovní technologické postupy pro 

používání zařízení a pravidla pohybu zaměstnanců v prostorech a na pracovištích uživatele. 

Bezpečnostní předpis musí zohlednit minimálně příslušné technické normy. 

Uživatel musí stanovit bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační 

prostor, se zřetelem na technologický proces a organizaci práce. Důležitým požadavkem je 

vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde existuje 

nebezpečí kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi, popálení o horké 

povrchy. Ochranné zařízení musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, musí být 

umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, nesmí být snadno odnímatelné 

nebo odpojitelné. Ochranné zařízení dále nesmí bránit manipulaci, čištění, opravě, seřizování 

a údržbě. Zaměstnanec musí mít omezen přístup pouze na tu část zařízení,  kde je prováděna 

činnost, a to pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení. Ovládací prvky ovlivňující 

bezpečnost provozu zařízení musí být umístěny mimo nebezpečné prostory, musí být dobře 

viditelné a rozpoznatelné. Zařízení musí odpovídat ergonomickým požadavkům 

zaměstnance.[17] 

8.2.2 Zdravotní zp ůsobilost 

Uživatel v pekárnách je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž 

výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Proto každý zaměstnanec 

před nástupem do pekáren musí podstoupit vstupní lékařskou prohlídku ověřující zdravotní 

způsobilost pro práci v noci, mladistvých, práci s potravinami (potravinářský průkaz), a dále 

prokázat způsobilost pro práce na tzv. rizikových pracovištích. V pekárnách se jedná o 

zařazení, kategorizaci prací zejména do rizika hluku, prachu, zátěž teplem, zátěž chladem. 

Zaměstnanec se musí dále podrobovat preventivním zdravotním prohlídkám závodního 

lékaře. 
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8.2.3 OOPP 

Uživatel poskytuje zaměstnanci OOPP a MČDP na základě ustanovení § 104 odst. 3 

ZP a § 3 odst. 4 a § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících, a 

desinfekčních prostředků (dále NV 495). Uživatel poskytuje bezplatně zaměstnanci OOPP a 

MČDP na základě vyhodnocení rizik u jednotlivých profesních činností, které se v rámci 

pracovního procesu v pekárnách vyskytují, např. proti mechanickému poranění, hluku, zátěži 

chladem, zátěži teplem. Pro činnosti v pekárnách musí být zaměstnanci především vhodně 

ustrojeni. Z bezpečnostních opatření na sobě nesmí mít vlající oděv, nevhodnou obuv, různé 

prstýnky, řetízky a další zbytečnosti vytvářející riziko zachycení strojními zařízeními. 

Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky 

nebo znečištění zaměstnance poskytuje uživatel mycí a čistící prostředky, regenerační masti a 

krémy. 

Zaměstnanci při nástupu do práce může být poskytnuto pracovní oblečení již použité 

(s výjimkou pracovní obuvi), ne však značně poškozené a takové, u kterého bylo učiněno 

opatření proti ohrožení přenosnými chorobami. Zaměstnanci jsou povinni používat přidělené 

OOPP jen pro práce, pro které jsou určeny a dále: 

� jen v případě, že jsou riziku vystaveni,  

� před použitím zkontrolovat jejich funkční stav, 

� vyžadovat jejich výměnu, pokud ztratily své funkční ochranné vlastnosti a pokud 

by tím mohlo dojít k ohrožení BOZP. 

Každý ochranný prostředek má stanovené lhůty pro jeho výměnu. O poskytnutých 

OOPP a MČDP uživatel vede evidenci v dokumentaci.[3]  

Stanovené OOPP pro práci v pekárnách 

Základní OOPP v pekárnách jsou: tričko bílé, čepice pekařská, kalhoty bílé, kožená 

pracovní protiskluzová obuv - bílá nízká, ochranný krém. Před účinky zátěže teplem a 

chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj dle NV 361. 

8.2.4 Bezpečnostní p řestávky 

Práce ve vnuceném pracovním tempu, při níž si zaměstnanec nemůže volit pracovní 

tempo a jeho činnost je podřízena rytmu strojního mechanizmu nebo rytmu jiných 

zaměstnanců. 
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 Monotónní práce, pro niž je charakteristické opakování stále stejných úkonů 

pohybových či úkolových s omezenou možností zásahu zaměstnance do průběhu této 

činnosti.  

Pro takové práce je stanovena zákonem bezpečností přestávka v trvání alespoň 5 až 10 

minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání činností, 

popřípadě zaměstnanců. Bezpečnostní přestávky jsou dále zařazeny pro práce při, kterých je 

nezbytné odložit OOPP. Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec 

v žádném úseku směny exponován rizikovému faktoru překračující hygienický limit.[16] 

8.2.5 Hygienické zásady 

Zaměstnanec přicházející do přímého styku s potravinou: 

� musí pečovat o osobní hygienu a dbát na řádnou čistotu svého těla, pracovního 

oděvu a OOPP, 

� bezpodmínečně si musí před zahájením práce důkladně umýt ruce v tekoucí teplé 

vodě s použitím tekutého mýdla, 

� musí si umýt a utřít ruce po každém použití WC, při každém znečištění rukou, po 

kouření cigaret, po manipulaci s odpady a při přechodu z jednoho druhu činnosti 

k jiné, zvláště z méně čisté na čistší. 

Kromě výše uvedených hygienických zásad zaměstnanec dodržuje ve všech 

prostorech, kde se manipuluje s potravinou, zákazy: 

� nosit na rukou a krku žádné ozdobné předměty (prsteny, náramky, přívěsky, 

řetízky, náušnice musí být schovány pod pokrývkou hlavy apod.), 

� připínat si na oděv v němž pracuje žádné předměty (špendlíky, jehly, spony, apod.) 

a kapsách oděvu rovněž nesmí nosit jakékoliv drobné předměty (hřebeny, peníze, 

apod.), 

� vnášet a konzumovat své vlastní potraviny (svačiny) v prostorech, kde se 

manipuluje s potravinami mimo svých nápojů. Nápoje může mít pouze 

v uzavřených plastových láhvích a ty smí být uloženy jen na určených plochách. 

Pro konzumaci svých potravin (svačin) jsou vyčleněné prostory, 

� používat či manipulovat s nádobami ze skla, porcelánu, kameninami nebo jiného 

snadno rozbitého materiálu a křehkého plastu (sklenice, láhve, hrnky apod.), 

nejedná-li se o obalový materiál surovin, polotovarů, výrobků, 

� zahajovat a provádět pracovní operace na znečištěném pracovišti. Při převzetí 

pracoviště je povinností zaměstnance, aby pracoviště převzal v náležité čistotě a 
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pořádku a po ukončení pracovní činnosti je opět uvedl do hygienicky vyhovujícího 

stavu, 

� kouřit. Kouřit se smí jen na stanovených místech v civilním oděvu a obuvi, 

� konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné látky a prostředky. 

8.2.6 Školení 

Školení je jednou ze základních prevencí a opatření před vznikem úrazů, negativních 

jevů a škod vzniklých ať už zaměstnancům nebo uživateli. Na školení by se měl klást zvlášť 

velký důraz, neboť neškolený zaměstnanec může způsobit škodu nejen sobě, ale také ostatním 

zaměstnancům na pracovišti. 

Vstupní (obecné) školení 

Uživatel při nástupu do práce zajistí zaměstnancům vstupní školení o právních a 

ostatních předpisech k zajištění BOZP, rovněž seznámí zaměstnance s bezpečnostními 

vnitřními předpisy platnými u uživatele, s riziky své práce a zároveň s opatřeními na ochranu 

před působením těchto rizik. Ustanovení předpisů, včetně závazných pokynů uživatele musí 

dodržovat zaměstnanec při své práci. Vstupní školení BOZP se koná v první den nástupu do 

zaměstnání a v pracovní době.  

 Obsah školení je zaměřen na: význam péče o BOZP, předcházení škodám, základní 

povinnosti zaměstnanců, povinnosti při používání OOPP, ochrana před alkoholismem a 

jinými toxikomániemi, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých, ohlašovací povinnost 

zaměstnance, zákazy obecně platné pro výkon některých prací, obecné zásady bezpečného 

chování, zajišťování první pomoci, informace o opatřeních ke zdolávání požárů, evakuace 

fyzických osob v případě mimořádných událostí. 

Vstupní školení na pracovním místě 

Vstupní školení na pracovním místě absolvuje zaměstnanec bezprostředně po 

vstupním (obecném) školení BOZP a to v první den zařazení na pracoviště. Bez vstupního 

školení na pracovním místě a seznámení s riziky nesmí být zaměstnanec pověřen žádnou 

pracovní činností!! Součástí zařazení je vstupní školení BOZP na pracovním místě. Školení 

musí být konkrétní, musí poskytovat všechny důležité poznatky a informace pro bezpečný 

výkon práce (stanovené pracovní postupy, předepsané OOPP, zákazy některých činností 

apod.). 
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Obsah školení je zaměřen na: přidělení pracovního místa, seznámení s organizací 

pracoviště a užívanými pracovními postupy (technologiemi), poučení o bezpečnostních 

předpisech a pokynech vážících se k vykonávané práci, seznámení s prostředím, ve kterém 

bude zaměstnanec pracovat, s pracovními stroji a zařízeními, nástroji a pomůckami, 

s používanými surovinami a materiály, informace o předvídatelných rizicích práce včetně 

opatření na ochranu před jejich působením, nejčastější úrazy na pracovišti nastalé v důsledku 

porušení stanovených pracovních postupů, předpisů a pokynů k zajištění BOZP, práce a 

činnosti, při nichž je nutné použití OOPP, seznámení s funkcí těchto OOPP a povinnostmi při 

jejich používání, zakázané činnosti, ohlašovací povinnost, ochrana před alkoholismem a 

jinými toxikomániemi, obsluha elektrických zařízení, první pomoc při úrazu elektrickým 

proudem, plán první pomoci, prostředky první pomoci. 

8.3 Charakteristika práce pomocného dělníka v pekárenské 
výrobě 

Pracovní podmínky 

Práce pomocného dělníka je vyžadována ve dvousměnném pracovním režimu, kdy 

dochází k střídání denní a noční směny (38,75 hod/týdně, 7,75 hod/denně). Během směny má 

zaměstnanec nařízeny přestávky v práci v rozsahu 30 minut na každých 6 hodin nepřetržité 

práce. Noční práce je vykonávána mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Práce je prováděna za 

nepřetržitého provozu pekáren, kdy je zaměstnanec vystaven řadě působení rizikových 

faktorů. Především: 

� tepelné zátěži, 

� hluku, 

� fyzické zátěži, 

� psychické zátěži. 

Práce je zařazena do druhé kategorie.  

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž podle současného poznání lze očekávat 

jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při 

nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené NV 361.[3]  

Pracovní náplň  

Pracovní náplň pomocného dělníka v pekárenské výrobě je zaměřena na čištění 

pekařských plechů. V první fázi přiveze dělník z výrobní haly vozík se špinavými pekařskými 
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plechy. V druhé fázi plechy z vozíku odebírá a ručně stěrkou oškrábe hrubou nečistotu. V třetí 

fázi plech vsune do stroje na čištění plechů. Bližší znázornění pracovní činnosti pomocného 

dělníka viz. obrázek 4.  

 

 

Obrázek 4   Pomocný d ělník p ři čišt ění plech ů 

Rizika 

Z důvodu možných rizik, která mohou při pracovní činnosti zaměstnance vzniknout, je 

důležité uvést skutečnost, že se při manipulaci s vozíkem a příchodem na své pracoviště 

pohybuje po výrobní hale pekáren. Vyskytuje se v prostorech, kdy jsou stroje a zařízení 

v nepřetržitém provozu. 
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Tabulka 2   Vyhledaná rizika u pomocného d ělníka v pekárenské výrob ě (čišt ění plech ů) 

 
Místo 

 
Riziko 
 

pekárna (stroj 
na čištění 
plechů) 
 

pořezání ruky o ostré hrany plechů 

pořezání ruky o poškozený plech 

 

pekárna 
(výrobní hala) 
 

uklouznutí a pád na podlaze a současné zranění o stroj nebo zařízení 

popálení při uklouznutí 

osobní indispozice v důsledku přehřátí organizmu 

mechanické zranění materiálem a popálení 

pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí kapalin (horký olej) 

 

Hlavní zásady pro bezpečný výkon práce 

Zaměstnanec by měl především dodržovat stanovené pracovní postupy. Při manipulaci 

používat vhodné rukavice a poškozené plechy vyřadit z provozu.  

OOPP pomocného dělníka v pekárenské výrobě (čištění plechů) 

Tričko bílé, kalhoty bílé, čepice pekařská, kožená pracovní protiskluzová obuv - bílá 

nízká, rukavice, ochranný krém. 
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9 NÁVRH NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP V RÁMCI AGENTURNÍHO 
ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Vzhledem k výše uvedenému a současnému legislativnímu stavu v ČR by bylo 

potřebné navrhnout určitá opatření k zajištění BOZP v rámci agenturního zaměstnávání. Je 

potřebné vycházet ze skutečnosti, že na českém pracovním trhu působí k datu 10.4.2010 2304 

agentur práce, což je dle mého názoru nadbytečné množství. Vzhledem k tak vysokému počtu 

agentur práce nemůže být zajištěna řádná kontrola zákonných podmínek agenturního 

zaměstnávání ze strany kontrolních orgánů.[25] 

 Následující opatření jsou vždy zvlášť popsána pro každou skutečnost zjištěnou během 

zpracovávání bakalářské práce.  

Redukce počtu agentur práce 

Zredukovat počet agentur práce a tím se dosáhne zcela jistě lepší kontroly ze strany 

orgánů inspekce práce a úřadů práce. Orgány inspekce práce nemůžou při svých kontrolách 

pokrýt činnost všech agentur práce.  

Specializace agentur práce 

Zavést povolení zprostředkovávat zaměstnání jen pro příslušné konkrétní odvětví. 

např. pro potravinářský průmysl, chemický průmysl, stavebnictví, zemědělství, strojírenský 

apod. Agentury práce, by se tak staly specializovanými subjekty, zajišťující práci jen pro 

odvětví, pro která dostatečně znají rizika. Výhoda spočívá v dokonalém seznámení 

s pracovním prostředí, do kterého vysílají svého dočasného zaměstnance. Agentury práce by 

mohly zajišťovat obecné vstupní školení BOZP a tím by poskytly alespoň základní informace 

zaměstnanci k BOZP. Opatření by přispělo ke snížení počtu agentur práce. 

Kontrola rovnosti zacházení 

Zmiňovaná připomínka, že současná právní úprava ČR neobsahuje ustanovení, jak 

mají agentury práce kontrolovat dodržování pracovních podmínek agenturních zaměstnanců. 

§ 309 odst. 5 ZP stanoví, že agentura práce i uživatel jsou povinni zajistit, aby pracovní i 

mzdové podmínky dočasného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance. Pokud by byly horší, je agentura práce povinna na žádost 

dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, 

zajistit rovné zacházení. Odpovědnost je tedy na obou stranách mezi uživatelem a agenturou 

práce. Při sepisování dohody  o dočasném přidělení mnohdy uživatel zatají nebo uvede 
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nepravdivé o pracovních a mzdových podmínkách. Je nutno doplnit ustanovení o konkrétní 

postup, jak mají agentury práce kontrolovat dodržování srovnatelných podmínek. Např. 

vysláním zástupce z agentury práce, který bude dohlížet na průběh zajištění BOZP, dohlížet 

na průběh školení a seznámení s riziky, jestli jsou přiděleny stanovené OOPP, ověřovat  

dokumentaci uživatele, dohlížet na agenturní zaměstnance, zda plní své povinnosti atd. 

V praxi často dochází k situacím, kdy přiděleným zaměstnancům není zajištěno školení na 

pracovišti uživatele, nejsou poskytnuty OOPP na základě vyhodnocených rizik, není zajištěna 

rovnost zacházení vůči kmenovým zaměstnancům. Zaměstnanci agentury práce mnohdy 

vykonávají u uživatele druh práce, na který není sjednána dohoda o dočasném přidělení. 

V české legislativě jednoznačně chybí ustanovení, které by určilo, jak mají agentury 

práce kontrolovat dodržování srovnatelných pracovních podmínek, tedy i těch která se týkají 

BOZP. 

Smluvní vztah s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik 

Agentury práce by měly mít zajištěný smluvní vztah s osobou odborně způsobilou 

v prevenci rizik pro případnou kontrolu pracoviště u uživatele.  

Zpřísnění udělování licencí 

Zpřísnění udělování licencí pro zprostředkování agenturám práce. Ne však 

zdražováním licencí, ale především zavést zkoušky ze znalosti legislativy. A dále tyto znalosti 

pravidelně přezkoušet (školení pro agentury práce). 
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10 ZÁVĚR 

Bakalářská práce rozebírá mezinárodní a českou právní úpravu agenturního 

zaměstnávání. Po stručném objasnění hlavních pojmů této oblasti, vzniku a činnosti agentury 

práce jsou  podrobněji uvedeny a rozebrány právní vztahy mezi jednotlivými zúčastněnými 

subjekty agenturního zaměstnávání. V jednotlivých liniích jsou provedeny kroky k vytvoření 

pomyslného trojúhelníku vztahů a zákonné povinnosti plynoucí zvlášť pro agenturu práce, 

zaměstnance agentury práce a uživatele. 

Práce poukazuje na skutečnost, že agenturní zaměstnávání je mladý pojem v české 

legislativě. Z této skutečnosti vyplývají i určité nedostatky jeho právní úpravy. Nedostatky lze 

spatřovat v povinnostech agentury práce ve vztahu k zaměstnanci, kterého dočasně přiděluje 

k výkonu práce u uživatele a nejasnosti při zajištění náležitých pracovních podmínek zejména 

těch, které se dotýkají BOZP. Při kontrolách orgánů inspekce práce jsou často zjišťovány 

nedostatky, které se týkají především nedodržení právních předpisů, nezajištění podmínek pro 

bezpečný výkon práce, rovnosti zacházení. K těmto skutečnostem přispívá řada faktorů, mezi 

které patří zcela jistě neznalost legislativy, práv a povinností vzniklých na základě 

pracovněprávního vztahu, nátlak na zaměstnance cokoliv podepsat. 

Po vysvětlení obecných zásad zajištění BOZP práce uvádí v souladu s platnou 

legislativou práva a povinnosti všech tří subjektů agenturního zaměstnávání ve vztahu 

k BOZP. Uživateli, ačkoli není zaměstnavatelem zaměstnance agentury práce, je přidělena 

povinnost zajistit BOZP. Musí tedy přistupovat k zaměstnancům agentury práce stejně jako 

vůči svým kmenovým zaměstnancům. Problém však vzniká, jak kontrolovat BOZP 

zaměstnance agentury na pracovišti uživatele. Česká legislativa neřeší, jak mají agentury 

práce zajistit náležité pracovní podmínky. Chybí jednoznačné určení, jak kontrolovat 

v průběhu dočasného přidělení pracovní podmínky zaměstnance. Jestli je opravdu 

zaměstnanec agentury práce důkladně proškolen a seznámen s riziky své práce, jestli je 

opravdu přidělen na sjednaný druh práce, nedochází k zneužívání zaměstnance. Zaměstnanec 

si mnohdy není vědom svých práv a povinností, tudíž se jich ani nemůže domáhat. 

Součástí práce je praktická ukázka přidělení agenturního zaměstnance do provozu 

pekáren na pozici pomocného dělníka. Provoz pekáren je zvolen z důvodu velké míry 

využívání agenturních zaměstnanců právě v tomto provozu. Jsou nastíněny základní 

charakteristické požadavky pro zajištění bezpečného výkonu práce.  
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Zcela jistě by prospělo popsat víc provozů a konkrétních pracovních profesí (např. 

v zemědělství, stavebnictví, strojírenství), ve kterých jsou agenturní zaměstnanci využíváni, 

pro lepší informovanost pro praxi, právě z pohledu zajištění bezpečného výkonu práce. 
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