Platné znění s vyznačením navrhovaných změn:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
§ 78a
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
(1) Zaměstnavateli, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, se
poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné
úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Pro poskytování
příspěvku je příslušná krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel,
který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou
osobou.
(2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy
v měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance
v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance,
nejvýše však 12 000 Kč 12 800 Kč, jde-li o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2
písm. a) nebo b), a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Pro účely
stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují
o částku odpovídající výši
a) poskytnuté naturální mzdy,
b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle občanského
zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá,
nebo příspěvku zaměstnance na stravování podle § 236 zákoníku práce, nebo
c) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně
zaměstnavatele.
(3) Zaměstnavateli k příspěvku podle odstavce 2 náleží paušální částka 1 000 Kč
měsíčně na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 na náklady vynaložené
zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za
které o poskytnutí příspěvku žádá. Zaměstnavatel může v žádosti o poskytnutí příspěvku
uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené zaměstnavatelem na
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí
příspěvku žádá, nejvýše však o částku představující rozdíl mezi částkou 12 000 Kč 12 800 Kč
a příspěvkem poskytnutým podle odstavce 2 měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou
se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b). Zvýšení příspěvku podle věty
druhé nelze uplatnit na osobu se zdravotním postižením pracující mimo pracoviště
zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením
a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
(4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele,
která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce
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následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za
podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů,
kdy
a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek
nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo
b) součet nedoplatků zaměstnavatele, s výjimkou nedoplatků podle písmene a), k poslednímu
dni příslušného kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky
uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které
o poskytnutí příspěvku žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto
nedoplatcích od krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích
podle § 147b zjistil Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal zaměstnavatel souhlas a za tímto
účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad povinnosti mlčenlivosti vůči Úřadu práce;
uhrazení nedoplatku je zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce doložit.
Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
Dále se příspěvek zaměstnavateli neposkytne po dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo
inspekce práce, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50 000 Kč, a to na vyšší počet
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, než jaký zaměstnavatel
zaměstnával ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení této pokuty.
(5) Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je
a) jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců,
kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením rodného čísla, data vzniku
a skončení pracovního poměru, kódu zdravotní pojišťovny, vynaložených prostředků na mzdy
nebo platy, včetně odvedeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a
b) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou se
zdravotním postižením, pokud došlo ke změně oproti skutečnostem doloženým podle § 78 odst.
5 písm. e).
(6) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na téhož zaměstnance, který je osobou se
zdravotním postižením, více zaměstnavatelů, poskytne se příspěvek tomu zaměstnavateli,
u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, pracovní poměr
nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne se
příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o poskytnutí příspěvku požádal;
v případě, že o poskytnutí příspěvku požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty
první. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný den
pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o poskytnutí příspěvku žádají, nelze příspěvek na
tohoto zaměstnance poskytnout žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se
zdravotním postižením, více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek
měsíčně ve výši uvedené v odstavcích 2 a 3. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně
vynaložené prostředky na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení
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a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, ve všech
pracovních poměrech tohoto zaměstnance sčítají.
(7) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance, který je osobou se zdravotním
postižením
a) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce poskytován jiný
příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo
platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nebo příspěvek při přechodu na nový
podnikatelský program (§ 117),
b) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl tento zaměstnanec poživatelem starobního důchodu,
c) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl na tohoto zaměstnance zaměstnavateli poskytován
příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby
se zdravotním postižením (§ 76),
d) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno
jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením kontroly v místě
výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3), nebo
e) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se
zdravotním postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
(8) Krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o
a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku
uvedené v odstavcích 1 a 4,
b) neposkytnutí příspěvku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v písmenu a),
c) neposkytnutí části příspěvku ve výši odpovídající vynaloženým prostředkům na mzdy nebo
platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění těch zaměstnanců, u kterých zaměstnavatel nedoloží,
že jsou osobami se zdravotním postižením, nebo na které nelze podle odstavce 6 nebo 7
příspěvek poskytnout; současně musí být splněny podmínky uvedené v písmenu a),
d) neposkytnutí příspěvku nebo jeho části ve výši odpovídající nevyplacené mzdě nebo platu
nebo neodvedenému pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti nebo pojistnému na veřejné zdravotní pojištění ke dni podání žádosti,
e) neposkytnutí zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části v případě, že další náklady
nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, nebo
f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
této pokuty neuplynuly 3 roky.
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(9) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.
(10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen vrátit,
jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši;
obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že mu
byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 nebo v případě, že bylo Úřadem
práce zjištěno, že zaměstnavatel přestal splňovat některou z podmínek stanovených pro
uzavření dohody o uznání zaměstnavatele podle tohoto zákona. O povinnosti vrátit poskytnutý
příspěvek nebo jeho poměrnou část vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(11) Nárok na vrácení poskytnutého příspěvku nebo jeho poměrné části podle odstavce
10 zaniká uplynutím 5 let ode dne jeho poskytnutí zaměstnavateli.
(12) Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle odstavce 3, se považují
a) zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za
první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,
b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou
1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v základním
pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícím počtu hodin
odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci zaměstnancům,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo
2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o zaměstnance téhož
zaměstnavatele,
c) náklady na dopravu spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, kterými jsou
náklady na
1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště
a z pracoviště, nebo
2. dopravu materiálu a hotových výrobků,
d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými jsou náklady na
1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se
zdravotním postižením,
2. přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení používaných zaměstnanci,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
3. pořízení komunikačních a orientačních pomůcek,
4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek osobám se
zdravotním postižením, nebo
5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, včetně nákladů na počítačové vybavení.
(13) Pro účely odstavce 12 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního
asistenta nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle
odstavce 1, nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 518/2004 Sb.
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(14) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 12 i daň z přidané hodnoty
a zaměstnavatel není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad
pracovního místa.
(15) Ministr práce a sociálních věcí může na základě písemné a odůvodněné žádosti
zaměstnavatele o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných zvláštního
zřetele prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o nedodržení
lhůt stanovených k úhradě nedoplatků zaměstnavatele.
(16) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele
o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout
splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu nedoplatků
zaměstnavatele, která k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí přesáhla 10 000 Kč.
Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce
následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o poskytnutí příspěvku žádáno,
prokazuje-li splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b) zaměstnavatel sám. V případě, že
splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b) zjišťoval podle § 147b Úřad práce, pokud mu
k tomu dal zaměstnavatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad
mlčenlivosti vůči Úřadu práce, žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do jednoho
měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o svých nedoplatcích podle odstavce 4 písm. b) dozvěděl
od krajské pobočky Úřadu práce.
____________________
44) § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
45) § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

