
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

 
 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis ES 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 2 
(§ 60 odst. 1 a 
2 zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 60 odstavce 1 a 2 znějí: „(1) Povolení ke 
zprostředkování zaměstnání vydává generální ředitelství 
Úřadu práce na základě žádosti právnické nebo fyzické 
osoby. 
(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování 
zaměstnání fyzické osobě je dosažení věku 18 let, plná 
svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště 
na území České republiky a skutečnost, že fyzická osoba 
v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného 
zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo 
orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení 
ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 
2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této 
právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které 
vedly k odejmutí tohoto povolení.“. 

32008L0104 Čl. 4 odst. 4 Článek 4 
(4) Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky 
související s registrací, udělením licence, certifikací, 
finančními zárukami nebo kontrolou agentur práce. 

Čl. I bod 4 
(§ 60 odst. 10 
zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 60 odst. 10 se za větu třetí vkládá věta „Funkci 
odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním 
poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 
20 hodin týdně; splnění této podmínky se nevyžaduje u 
fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem 
nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby.“.   

32008L0104 Čl. 4 odst. 4 Článek 4 
(4) Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní 
požadavky související s registrací, udělením licence, 
certifikací, finančními zárukami nebo kontrolou agentur 
práce. 

Čl. I bod 5 
(§ 60 odst. 13 
zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 60 se doplňuje odstavec 13, který zní: „(13) 
K posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání včetně jejích příloh generální ředitel Úřadu 
práce zřídí komisi pro udělování povolení ke 
zprostředkování zaměstnání jako poradní orgán (dále jen 
„komise“). Komise má nejméně 5 členů a je složena ze 
státních zaměstnanců Úřadu práce, ministerstva a dalších 
fyzických osob, které musí být ve vztahu k projednávané 
žádosti nestranné.  Předsedu a jednotlivé členy komise 

32008L0104 Čl. 4 odst. 4 Článek 4 
(4) Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní 
požadavky související s registrací, udělením licence, 
certifikací, finančními zárukami nebo kontrolou agentur 
práce. 
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jmenuje generální ředitel Úřadu práce tak, aby většina 
členů nebyla státními zaměstnanci tohoto úřadu. Komise 
předkládá generálnímu řediteli Úřadu práce návrh 
rozhodnutí o žádosti o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání. Činnost komise materiálně, organizačně a 
finančně zabezpečuje Úřad práce.“. 

Čl. I bod 6 
(§ 60a odst. 2 
zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 60a se na konci odstavce 2 doplňuje věta 
„Ministerstvo vnitra je při zpracování svého závazného 
stanoviska oprávněno za účelem posouzení udělení 
povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska 
veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích 
osob vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání 
prostor, do nichž je umístěno sídlo právnické osoby, 
sídlo fyzické osoby, není-li jím její bydliště, a pracoviště 
podle § 61 odst. 2 písm. d) a § 61 odst. 4 písm. d).“. 

32008L0104 Čl. 4 odst. 4 Článek 4 
(4) Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní 
požadavky související s registrací, udělením licence, 
certifikací, finančními zárukami nebo kontrolou agentur 
práce. 

Čl. I bod 7 
(§ 60b zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

Za § 60a se vkládá nový § 60b, který zní: „§ 60b 
(1) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke 
zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) 
je povinna poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč.  
 

 (2) Kauce se poskytuje na výzvu generálního ředitelství 
Úřadu práce složením částky na zvláštní účet 
generálního ředitelství Úřadu práce po splnění všech 
stanovených podmínek pro udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání žádající právnickou nebo 
fyzickou osobou. 

 
(3) Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování 
zaměstnání, stává se složená částka přeplatkem 
právnické nebo fyzické osoby, které povolení zaniklo. 
Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, 
vrátí jej generální ředitelství Úřadu práce do 60 dnů ode 
dne zániku tohoto povolení. 
 

) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně 
ustanovení daňového řádu.“. 
  

32008L0104 Čl. 4 odst. 4 Článek 4 
(4) Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní 
požadavky související s registrací, udělením licence, 
certifikací, finančními zárukami nebo kontrolou agentur 
práce. 

Čl. I bod 12 
(§ 63 odst. 2 
písm. h) 

V § 63 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, 
nebo“ a doplňuje písmeno h), které zní: „h) právnická 
nebo fyzická osoba nejméně po dobu 2 let dočasně 
nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu práce u 

32008L0104 Čl. 4 odst. 1 

 

Článek 4 
(1) Zákazy nebo omezení týkající se agenturního 
zaměstnávání mohou být odůvodněny pouze na základě 
obecného zájmu souvisejícího zejména s ochranou 
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zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

uživatele.“.   

 

 

Čl. 4 odst. 4 

zaměstnanců agentur práce, s požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité 
fungování trhu práce a zamezit možnému zneužívání. 
 
(4) Odstavci 1, 2 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátní požadavky 
související s registrací, udělením licence, certifikací, 
finančními zárukami nebo kontrolou agentur práce. 

Čl. I bod 13 
(§ 63 odst. 3 
zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 63 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 
zní: „(3) Generální ředitelství Úřadu práce může 
rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání 
odejmout, jestliže právnická nebo fyzická osoba poruší 
povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 307b, 308 
nebo 309 odst. 2, 3, 5 a 6 zákoníku práce.“.  

 
 

32008L0104 Čl. 5 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 1 

Článek 5 
(1) Základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání 
zaměstnanců agentur práce jsou po dobu trvání jejich 
přidělení k uživateli přinejmenším stejné jako podmínky, 
jež by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento 
uživatel zaměstnal přímo na stejném pracovním místě. 
 
Článek 10 
(1) Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 
nedodržování této směrnice agenturami práce nebo 
uživateli. Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná 
správní nebo soudní řízení, která umožní vymáhat 
povinnosti vyplývající z této směrnice. 

Čl. I bod 24 
(§ 139 odst. 1 
písm. h) 
zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem 
„, nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní: „h) 
nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání 
generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání 
pojištění podle § 58a odst. 2.“. 
 

32008L0104 Čl. 10 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 2 

Článek 10 
(1) Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 
nedodržování této směrnice agenturami práce nebo 
uživateli. Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná 
správní nebo soudní řízení, která umožní vymáhat 
povinnosti vyplývající z této směrnice. 
 
(2) Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 
2011. Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné 
změny těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci 
nebo jejich zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro 
vymáhání povinností podle této směrnice. 

Čl. I bod 26 
(§ 139 odst. 3 
zákona 
č. 435/2004 

V § 139 odstavec 3 zní: „(3) Za přestupek lze uložit 
pokutu do 
 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 

32008L0104 Čl. 10 odst. 1 

 

 

Článek 10 
(1) Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 
nedodržování této směrnice agenturami práce nebo 
uživateli. Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná 
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Sb.) písm. a) anebo podle odstavce 2 písm. a) nebo b), 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. b), 
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
c) nebo e) anebo podle odstavce 2 písm. d), 
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. 
c) nebo e), 
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. d) nebo f), 
f) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
g), 
g) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. 
h).“.   

 

 

Čl. 10 odst. 2 

správní nebo soudní řízení, která umožní vymáhat 
povinnosti vyplývající z této směrnice. 
 
(2) Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 
2011. Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné 
změny těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci 
nebo jejich zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro 
vymáhání povinností podle této směrnice. 

Čl. I bod 28 
(§ 140 odst. 1 
písm. f) 
zákona 
č. 435/2004 
Sb.) 

V § 140 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem 
„, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní: „f) nedoloží 
ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání 
generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání 
pojištění podle § 58a odst. 2.“. 
 

32008L0104 Čl. 10 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 2 

Článek 10 
(1) Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 
nedodržování této směrnice agenturami práce nebo 
uživateli. Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná 
správní nebo soudní řízení, která umožní vymáhat 
povinnosti vyplývající z této směrnice. 
 
(2) Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 
2011. Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné 
změny těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci 
nebo jejich zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro 
vymáhání povinností podle této směrnice. 
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Čl. III  
(§ 307b 
zákona 
č. 262/2006 
Sb.) 

V zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 
362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 
305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 
382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 
320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 
347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 
Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona 
č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 
466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 
385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 
182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 
205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 
377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb. a zákona č. 
264/2016 Sb., se za § 307a vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen 
k výkonu práce u uživatele, u něhož 

 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním 

vztahu, nebo 
 

b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

32008L0104 Čl. 4 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 5 

Článek 4 
(1) Zákazy nebo omezení týkající se agenturního 
zaměstnávání mohou být odůvodněny pouze na základě 
obecného zájmu souvisejícího zejména s ochranou 
zaměstnanců agentur práce, s požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité 
fungování trhu práce a zamezit možnému zneužívání. 
 
Článek 5 
(5) Členské státy přijmou vhodná opatření v souladu s 
vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit 
nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit 
opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení 
této směrnice. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí 
Komisi. 

Čl. IV bod 2 
(§ 20a zákona 
č. 251/2005 
Sb.) 

§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: „§ 
20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
        a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 

b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce 

1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 
písm. a) až e), g) a h) zákoníku práce, nebo 

 2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 
zákoníku práce,   

32008L0104 Čl. 5 odst. 5 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 1 

Článek 5 
(5) Členské státy přijmou vhodná opatření v souladu s 
vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit 
nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit 
opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení 
této směrnice. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí 
Komisi. 
 
Článek 10 
(1) Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 
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c) nesplní některou povinnost podle § 309 zákoníku 
práce, nebo 

d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném 
přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje 
stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede 
nepravdivě.  

 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do 
výše 1 000 000 Kč.“.  

 
_______ 
77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti  

 

 

 

Čl. 10 odst. 2 

 

 

 

nedodržování této směrnice agenturami práce nebo 
uživateli. Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná 
správní nebo soudní řízení, která umožní vymáhat 
povinnosti vyplývající z této směrnice. 
 
(2) Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 
2011. Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné 
změny těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci 
nebo jejich zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro 
vymáhání povinností podle této směrnice. 

Čl. IV bod 7 
(§ 33a zákona 
č. 251/2005 
Sb.) 

§ 33a včetně nadpisu zní: „§ 33a 
 

Správní delikty právnických a podnikajících 
fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání 

 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
        a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 

b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce 

1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 
písm. a) až e), g) a h) zákoníku práce, nebo 

 2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 
zákoníku práce,   

c) nesplní některou povinnost podle § 309 zákoníku 
práce, nebo 

d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném 
přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje 
stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede 
nepravdivě.  
 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až 
do výše 1 000 000 Kč.“.  
 

32008L0104 Čl. 5 odst. 5 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 1 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 2 

 

 

Článek 5 
(5) Členské státy přijmou vhodná opatření v souladu s 
vnitrostátním právem nebo zvyklostmi s cílem zamezit 
nesprávnému používání tohoto článku a zejména zamezit 
opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení 
této směrnice. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí 
Komisi. 
 
Článek 10 
(1) Členské státy přijmou vhodná opatření pro případ 
nedodržování této směrnice agenturami práce nebo 
uživateli. Zejména zajistí, aby byla k dispozici vhodná 
správní nebo soudní řízení, která umožní vymáhat 
povinnosti vyplývající z této směrnice. 
 
(2) Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna 
opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 
státy oznámí znění těchto ustanovení Komisi do 5. prosince 
2011. Členské státy oznámí Komisi včas všechny následné 
změny těchto ustanovení. Zejména zajistí, aby zaměstnanci 
nebo jejich zástupci měli k dispozici vhodné prostředky pro 
vymáhání povinností podle této směrnice. 

Čl. V bod 1 
(Položka 9 

Položka 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 
306/2013 Sb., se mění takto: Písmena d) až f) znějí:  

32008L0104 Čl. 4 odst. 1 

 

Článek 4 
(1) Zákazy nebo omezení týkající se agenturního 
zaměstnávání mohou být odůvodněny pouze na základě 
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přílohy 
k zákonu č. 
634/2004 Sb.) 

 
„d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za 
účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, 
kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, 
která práci přiděluje a dohlíží na její provedení Kč 25 000 
 
e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování 
zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro 
uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická 
osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení 
Kč 15 000 
 
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání 
spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, 
která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro 
zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, 
a spočívající v poradenské a informační činnosti v oblasti 
pracovních příležitostí Kč 5 000“. 

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

Čl. VII bod 2 
(§ 4 odst. 5 
zákona č. 
118/2000 Sb.) 

V § 4 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Mzdové 
nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 
měsíců a 15 kalendářních dnů následujících ode dne, kdy 
jsou informace podle odstavce 4 zveřejněny na úřední 
desce Úřadu práce České republiky, jsou-li splněny další 
podmínky stanovené tímto zákonem.“.   

32008L0094 Čl. 4 odst. 1 

 

Článek 4  
(1) Členské státy mohou omezit povinnost záručních 
institucí uvedených v článku 3 uhradit pohledávky. 

Čl. VII bod 4 
(§ 5 odst. 1 
zákona č. 
118/2000 Sb.) 

V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou  „Po 
uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků 
může Úřad práce České republiky prostřednictvím 
krajské pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové 
nároky téhož zaměstnance uplatněné vůči témuž 
zaměstnavateli až po uplynutí kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž uplynulo 12 měsíců od 
posledního měsíce, za který byl mzdový nárok žadatele 
Úřadem práce České republiky uspokojen.“. 
  
 

32008L0094 Čl. 12 písm. a) 
 
 
 
Čl. 9 odst. 2  

 

Článek 12  
Tato směrnice se nedotýká možnosti členských států  
a) přijmout nezbytná opatření, aby se zamezilo zneužívání; 
 
Článek 9 
(2) Rozsah práv zaměstnanců určuje právo, kterým se řídí 
příslušná záruční instituce. 
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Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32008L0104 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES   ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání 

32008L0094 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES    ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti 
zaměstnavatele 
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