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ZÁKON
ze dne ................ 2019,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb.,
zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č.
317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona
č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 78a odst. 2 a 3 se částka „12 000 Kč“ nahrazuje částkou „12 800 Kč“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na
chráněném trhu práce za poslední kalendářní čtvrtletí předcházející dni nabytí účinnosti tohoto
zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
2. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením na chráněném trhu práce zahájená podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená,
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se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.“.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho
vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I.

Obecná část

a)

Zhodnocení platného právního stavu, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní
úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů
Změna výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotní postižením na
chráněném trhu práce poskytovaného podle § 78a odst. 2 zákona o zaměstnanosti se
navrhuje v důsledku zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019, a to na základě
novelizace nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě
za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„nařízení vlády“). Nařízením vlády došlo ke změně výše minimální mzdy z 12 200 Kč
na 13 350 Kč za měsíc.
Pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce,
zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok ve smyslu zlepšení životních
podmínek této cílové skupiny. Na druhou stranu je skutečností, že v rámci chráněného
trhu práce působí také zaměstnavatelé, jejichž činnost se blíží pracovní terapii. Jedná se
o subjekty zaměstnávající ve větší míře zaměstnance často uznané ve druhém či třetím
stupni invalidity, tj. osoby s nejnižším pracovním potenciálem. Produktivita práce
těchto zaměstnanců ve většině případů neodpovídá minimální mzdě, a proto je
ekonomická stabilita těchto zaměstnavatelů zcela závislá na příspěvku poskytovaném
Úřadem práce České republiky podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Změna výše
minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním
postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může
mít negativní dopady na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném
trhu práce, a to i vzhledem k tomu, že za poslední tři roky vzrostla zaměstnavatelům
působícím na chráněném trhu práce minimální mzda o 4 200 Kč, přičemž zvyšování
příspěvku poskytovaného podle § 78a zákona o zaměstnanosti (resp. podle § 78 zákona
o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12. 2017) této výše nedosahovalo.
Následující tabulka ukazuje vývoj minimální mzdy pro osoby se zdravotním postižením
v souvislosti s vývojem limitu příspěvku poskytovaného podle § 78a zákona o
zaměstnanosti (resp. podle § 78 zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12.
2017):

Tab. č. 1
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2015
Maximální
příspěvku

výše 10 000 Kč

Výše minimální mzdy

8 000 Kč

Podíl minimální mzdy 80 %
na limitu příspěvku

2016

2017

2018

11 500 Kč

12 200 Kč

13 000 Kč

9 300 Kč

11 000 Kč

12 200 Kč

81 %

90%

94%

Z tabulky je patrné, že podíl minimální mzdy na maximální částce příspěvku vzrostl od
roku 2015 z 80 % na 94 %. Na druhou složku příspěvku, tj. na refundaci provozních
nákladů zaměstnavatele, zbývá tedy 6 % příspěvku, zatímco v roce 2015 to bylo 20 %.
Je tedy zřejmé, že spoluúčast zaměstnavatelů na nákladech vynaložených v souvislosti
se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se postupně
zvyšuje.
Tabulka č. 2: Vývoj minimální mzdy a příspěvku podle § 78/78a v letech 2015-2018
Minimální mzda
Minimální mzda – ID I. a II. stupně
Minimální mzda ID III. stupně
Příspěvek podle § 78

2015
8 000
6 000
4 000
10 000

2016
9 200
8 500
8 500
11 500

2017
11 000
11 000
11 000
12 200

2018 2018/2015
12 200
153%
12 200
203%
12 200
305%
13 000
130%

Jak ukazuje tabulka, zatímco základní minimální mzda vzrostla od roku 2015 o 4 200
Kč, minimální mzda OZP s ID I. a II. stupně vzrostla o 6 200 Kč, pro OZP s ID III.
stupně dokonce o 8 200 Kč. Limit příspěvku se zvýšil pro obě kategorie OZP o 3 000
Kč. To představuje zvýšení minimální mzdy o 103 %, resp. 205 %, kdežto limit
příspěvku se od roku 2015 zvýšil o 30 %.
Je proto na místě předpokládat, že zvýšení minimální mzdy bez adekvátního zvýšení
státní podpory by mělo na některé zaměstnavatelské subjekty negativní dopad, což není
žádoucí a v konečném důsledku by mohlo vést ke snížení zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením. Proto se navrhuje zvýšení příspěvku u osob se zdravotním
postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti o 800 Kč oproti
dosavadní výši.
b)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
V souvislosti s navrhovanou právní úpravou byl zhodnocen soulad zejména s Úmluvou
o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“), kterou je Česká republika
jako jeden z jejích smluvních států vázána. Přijetím navrhované právní úpravy bude plně
respektován článek 27 Úmluvy, na jehož základě smluvní státy uznávají právo osob se
zdravotním postižením na práci na rovnoprávném základě s ostatními, což zahrnuje i
právo na možnost živit se prací svobodně zvolenou nebo přijatou na trhu práce a v
pracovním prostředí, které je otevřené, inkluzívní a přístupné osobám se zdravotním
postižením. Smluvní státy rovněž zabezpečují a podporují realizaci práva na práci osob
se zdravotním postižením s cílem zejména podporovat pracovní příležitosti a profesní
postup osob se zdravotním postižením na trhu práce.
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Lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem
České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je České republika vázána.

c)

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami
práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních
orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Předkládaná novela zákona o zaměstnanosti je rovněž v souladu s mezinárodními
závazky vyplývajícími zejména z článku 33 a článku 34 Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

d)

Předpokládaný hospodářský a finanční vliv navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky

Předpokládané dopady na státní rozpočet:
Vycházíme-li ze současné situace, kdy je podporováno v rámci příspěvku cca 57 975
osob se zdravotním postižením:
- maximální dopad v případě, že by zaměstnavatelé uplatnili (prokázali) nárok na příspěvek
poskytovaný podle § 78a zákona o zaměstnanosti u všech zaměstnanců se zdravotním
postižením – navýšení příspěvku o 800 Kč = cca 557 mil. Kč ročně.
- v přepočtu na plně zaměstnané je v rámci příspěvku podporováno přibližně 35 tis. osob se
zdravotním postižením; čerpání příspěvku tedy bude odpovídat tomuto počtu osob, protože
v případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou využívány ve velké míře
částečné pracovní úvazky spojené s nižšími mzdovými náklady. Na základě uvedeného lze
reálný dopad na státní rozpočet odhadnout na cca 336 mil. Kč ročně.
Při současné výši příspěvku činil náklad státního rozpočtu v prvním čtvrtletí 2018 – 1,5 mld.
Kč, ve druhém čtvrtletí 2018 – 1,8 mld. Kč a ve třetím čtvrtletí 2018 – 1,73 mld. Kč. Pokud
budou výdaje státního rozpočtu na tuto oblast pokračovat stejným tempem, lze předpokládat,
že v roce 2018 bude na příspěvek vynaloženo téměř 6,8 mld. Kč. Při navrhovaném zvýšení
příspěvku o 800 Kč měsíčně lze v roce 2019 očekávat náklad státního rozpočtu v celkové
výši 7,3 mld. Kč.
Následující tabulka ukazuje vývoj objemu prostředků státního rozpočtu vynaložených na
příspěvek poskytovaný podle § 78a zákona o zaměstnanosti (resp. podle § 78 zákona
o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12. 2017):
Tab. č. 3

2015
2016
Objem
prostředků 4,3 mld. 4,95
vynaložených
ze Kč
Kč
státního rozpočtu na
příspěvek

2017
mld. 5,68
Kč
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2018
mld. 6,8 mld. Kč (odhad na
základě nákladů prvního
a druhého kalendářního
čtvrtletí)

Při posuzování těchto dopadů však je nutno vycházet ze skutečnosti, že, na rozdíl od
jiných sociálních výdajů generuje příspěvek na pracovní místa OZP významné příjmy
veřejných financí, zejména odvody hrazené zaměstnavatelem i zaměstnancem, přidaná
hodnota práce OZP generuje přímé i nepřímé daně a kupní sílu.
Lze prokázat, že takto kompenzované výdaje na příspěvky činí maximálně
45 – 50% uváděných souhrnných částek z kapitoly MPSV ČR.
Kromě výše uvedených dopadů na státní rozpočet nemá navrhovaná právní úprava
dopad na ostatní veřejné rozpočty obcí a krajů. Zvýšení příspěvku bude financováno
z rozpočtové kapitoly MPSV.
V důsledku navrhovaných změn zákona o zaměstnanosti nebudou kladeny nároky na
zvýšení počtu pracovních míst a s tím související zvýšení prostředků na platy.

e)

Předpokládané sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické
skupiny obyvatel a dopady na životní prostředí
Navrhovaná úprava v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude mít
žádné negativní sociální dopady. Naopak pozitivní sociální dopad v posílení motivace
zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve 2. a 3. stupni invalidity,
které mají výrazně snížený pracovní potenciál, což bude mít také pozitivní dopad na
zaměstnanost těchto osob.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na životní prostředí.

f)

Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k zákazu diskriminace a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů
a žen
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by bylo diskriminační.

g)

Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k ochraně soukromí a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nemění existující zpracování osobních údajů a ani nezakládá
žádné nové způsoby jejich zpracování. Z hlediska ochrany soukromí
a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady.

h)

Zhodnocení korupčních rizik
O poskytování příspěvku jednotlivým zaměstnavatelům rozhodují příslušná pracoviště
Úřadu práce České republiky ve správním řízení. Žádné zvýšení korupčních rizik nebylo
v souvislosti se zvýšením částky příspěvku identifikováno.

j)

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu.
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II.

Zvláštní část

K čl. I
K bodu 1
V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. ledna 2019 se navrhuje odpovídajícím
způsobem upravit i výši příspěvku na podporu zaměstnávaní osob se zdravotním postižením na
chráněném trhu práce tak, aby reflektoval s tím spojené zvýšené náklady zaměstnavatelů na
chráněném trhu práce a aby se předešlo nežádoucímu snížení zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením. Předmětnou úpravou dojde ke změně částky příspěvku z 12 000 Kč na částku
12 800 Kč.
K čl. II
K bodům 1 a 2
Příspěvek na podporu zaměstnávaní osob se zdravotním postižením, se poskytuje čtvrtletně
zpětně, proto je potřeba v přechodných ustanoveních jednoznačně stanovit, že za poslední
kalendářní čtvrtletí předcházející nabytí účinnosti navrhovaného zákona se příspěvek již bude
poskytovat podle nové právní úpravy.
Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném trhu práce zahájená podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená, se
dokončí podle dosavadní právní úpravy.
K čl. III – účinnost
Navrhuje se, aby změna právní úpravy poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a zákona o zaměstnanosti nabyla
účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po jeho vyhlášení, což reflektuje
způsob poskytování tohoto příspěvku, a to za jednotlivá kalendářní čtvrtletí příslušného roku.
V Praze dne 17.4.2019
Alena Gajdůšková, v.r.
Jan Chvojka, v.r.
Ondřej Veselý, v.r.
Jiří Běhounek, v.r.
Roman Onderka, v.r.
Roman Sklenák, v.r.
Petr Dolínek, v.r.
Petr Pávek, v.r.
Vít Kaňkovský, v.r.
Lukáš Kolářík, v.r.
Martin Jiránek, v.r.
Hana Aulická Jírovcová, v.r.
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Kateřina Valachová, v.r.
Helena Válková, v.r.
Lenka Dražilová, v.r.
Jana Pastuchová, v.r.
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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.
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