Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 14
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů orgánů sociálního zabezpečení nebo v
přímé souvislosti s nimi, pokud se dále nestanoví jinak. Tato povinnost trvá i po skončení
pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci orgánů
sociálního zabezpečení zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s
uvedením rozsahu a účelu.
(2) Údaje týkající se jednotlivých občanů nebo zaměstnavatelů, které se orgány
sociálního zabezpečení při své činnosti dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak
zvláštní zákon45) nebo tento zákon; jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se
souhlasem občana nebo zaměstnavatele. V rozsahu potřebném pro řízení ve věcech sociálního
zabezpečení poskytují orgány sociálního zabezpečení údaje týkající se jednotlivých občanů
cizozemským nositelům pojištění na základě jejich žádosti, nestanoví-li mezinárodní smlouva
jinak. Orgány sociálního zabezpečení poskytují dále údaje získané při provádění důchodového
pojištění jiným správním úřadům nebo orgánům k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva
Evropských společenství a mezinárodních smluv.
(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny na žádost poskytnout
a) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti jinému orgánu sociálního zabezpečení nebo soudu, projednávají-li
tyto orgány opravný prostředek ve správním řízení nebo žalobu ve věci pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dědictví po poplatníku
tohoto pojistného (příspěvku) nebo návrh na výkon rozhodnutí ohledně pohledávky na
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tyto
informace poskytnou na žádost též jinému orgánu sociálního zabezpečení, je-li účastníkem
insolvenčního řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek plátce pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo soudu, který toto
řízení vede anebo v tomto řízení ustanovenému insolvenčnímu správci,
b) správcům daně údaje nezbytné k výkonu správy daní,
c) zdravotním pojišťovnám49) seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob samostatně
výdělečně činných, které osoba samostatně výdělečně činná uvedla v přehledu podle
zvláštního zákona, a výši vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jednotlivých zaměstnavatelů a ke
kontrole nebo doplnění údajů vedených v informačních systémech zdravotních pojišťoven
též údaje z registru pojištěnců,
d) Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále
jen „krajská pobočka Úřadu práce“)
1. údaje o vyměřovacím základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jednotlivých osob samostatně výdělečně
činných a občanů, kteří jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti z důvodu výkonu zaměstnání v cizině50),
1

2. údaje o délce doby důchodového pojištění podle zvláštního zákona50e), která je v evidenci
příslušného orgánu sociálního zabezpečení, a to za období posledních 3 roků před
zařazením občana do evidence uchazečů o zaměstnání. Krajské pobočky Úřadu práce
podávají žádost prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí; žádost i sdělované
údaje se předávají prostřednictvím Úřadu práce České republiky - generálního ředitelství
v elektronické podobě,
3. údaje o důchodovém věku podle zvláštního zákona2) v případech, kdy žadatel o podporu v
nezaměstnanosti podle zvláštního zákona50h) pracoval před 1. lednem 1993 způsobem,
který by mohl založit nárok na snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní
důchod podle předpisů platných před 1. lednem 1996; tyto údaje sdělují ve lhůtách
uvedených v § 85a odst. 2 a § 107a odst. 2,
e) jiným orgánům sociálního zabezpečení informace v případech vyřizování stížností a
zobecněné informace a souhrnné údaje, které orgány sociálního zabezpečení získají při své
činnosti, bez uvedení konkrétních údajů, zejména jmenných,
f) zrušeno,
g) Českému statistickému úřadu údaje stanovené zvláštním zákonem,50a)
h) Ministerstvu financí informace vyžádané při plnění povinností podle zvláštního právního
předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o
provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti,
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
i) úřadům provádějícím státní sociální podporu, krajským úřadům a ministerstvu údaje o druhu
a výši jimi vyplácených dávek důchodového pojištění, včetně doby jejich poskytování a
výplaty, a údaje o zahájení, ukončení nebo pozastavení samostatné výdělečné činnosti,
včetně spolupráce při výkonu této činnosti, jde-li o žadatele o dávky státní sociální podpory,
poživatele těchto dávek a osoby s těmito žadateli nebo poživateli společně posuzovanými, a
to v rozsahu nezbytném pro provádění státní sociální podpory,
j) obecním úřadům poskytujícím dávky a služby sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi
a krajským úřadům údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového pojištění
žadatelům o tyto dávky a služby, poživatelům těchto dávek a služeb a osobám s těmito
žadateli nebo poživateli společně posuzovanými, a to v rozsahu nezbytném pro provádění
sociální péče a pomoci v hmotné nouzi,
k) Celní správě České republiky údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek důchodového
pojištění, včetně data přiznání a údajů o jejich výplatě od tohoto data, a to v rozsahu
nezbytném pro účely poskytování výsluhového příspěvku podle zvláštního zákona50c),
l) Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v souvislosti s šetřením podle zvláštního
zákona,
m) informace získané při výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti Národnímu bezpečnostnímu úřadu, zpravodajské službě nebo
Ministerstvu vnitra, pro potřeby provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního
zákona50d),
n) živnostenským úřadům, u nichž osoby uvedené v § 10a odst. 1 podaly oznámení o zahájení
samostatné výdělečné činnosti nebo přihlášku k účasti na důchodovém pojištění,
identifikační číslo osoby, čísla účtů pro placení pojistného na důchodové pojištění a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a údaj o výši pojistného nebo záloh na pojistné na
důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
o) dalším orgánům státní správy údaje nezbytné k plnění úkolů v jejich působnosti podle
zvláštních zákonů, a to včetně údajů o jednotlivých pojištěncích, s výjimkou údajů o
zdravotním stavu; ustanovení § 16a odst. 3 tím není dotčeno. Orgán sociálního zabezpečení
poskytne požadovanou informaci, pokud ten, kdo informaci požaduje, v žádosti uvede
ustanovení zákona, o který svůj požadavek na poskytnutí informace opírá, rozsah údajů,
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jejichž poskytnutí požaduje, a účel, pro který dané informace požaduje.
(4) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny poskytnout na žádost údaje
získané při provádění důchodového pojištění a údaje získané při výběru pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to včetně údajů
o jednotlivých občanech a o jejich zdravotním stavu, řídicím orgánům a
koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských
strukturálních a investičních fondů81), jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů
vyplývajících pro ně z práva Evropské unie82). Tyto údaje je možno poskytovat
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. V žádosti musí být
uvedeno ustanovení právního předpisu Evropské unie, o které se žádost opírá, rozsah
požadovaných údajů a účel, pro který jsou dané údaje požadovány.
(4) (5) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které orgány sociálního zabezpečení
získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních údajů, zejména jmenných,
využívány zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti.
(5) (6) Česká správa sociálního zabezpečení je povinna na žádost fyzické nebo
právnické osoby, která prokáže, že má vůči fyzické osobě podle pravomocného a
vykonatelného rozhodnutí splatnou pohledávku, sdělit, zda tato osoba je poživatelem dávky
důchodového pojištění a vyplácená dávka dosahuje výše podléhající výkonu rozhodnutí, a údaj
o rodném čísle této jiné osoby.
(6) (7) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na údaje týkající se výše dluhu
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně výše
dlužného penále, jde-li o plátce pojistného, u něhož byl nařízen soudní nebo správní výkon
rozhodnutí ve věcech pojistného.
____________________
2) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
45) Např. § 128 občanského soudního řádu a § 8 trestního řádu.
49) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
50) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., ve znění zákona č. 160/1993 Sb.
50a) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
50c) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
50d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
50e) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.
50h) § 50a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
81) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006.
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82) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne
17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1081/2006.

****
§ 127a
Z důvodu zvláštního charakteru činnosti může ministerstvo vydat pro zpravodajské
služby České republiky a jejich příslušníky zvláštní postupy pro provádění sociálního
zabezpečení těchto příslušníků, včetně poskytování dávek těmto příslušníkům.
§ 127a
Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti
(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky, Policie
České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů a zajištění bezpečnosti jejich
příslušníků lze použít zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených tímto zákonem.
(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít
a) příslušníci
1. zpravodajské služby České republiky,
2. Policie České republiky,
3. Generální inspekce bezpečnostních sborů,
4. Hasičského záchranného sboru České republiky,
b) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky, Generální inspekce
bezpečnostních sborů a Hasičský záchranný sbor České republiky,
c) orgány sociálního zabezpečení.
(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.

*****
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Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
Vysvětlivky: Platný, ale neúčinný text uveden kurzívou.
§6
(1) Ministerstvo usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti
při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom
a) zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních
otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku
zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy,
b) zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně mezinárodního
srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v
České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území
České republiky a pracovních sil do zahraničí,
c) zabezpečuje správu a poskytování prostředků na zabezpečování státní politiky
zaměstnanosti, zajišťuje národní financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje
lidských zdrojů na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech Evropského
sociálního fondu, a zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení
informačního systému v oblasti zaměstnanosti,
d) zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti
zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,
e) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie v
souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu,
f) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a
zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a
aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v
úvahu návrhy osob působících na trhu práce. Národní soustava povolání obsahuje
1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,
2. stručný popis povolání,
3. pracovní činnosti v povolání,
4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,
5. další údaje související s povoláním,
g) poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup orgánům, rozhodujícím o poskytování
veřejné výhody, podpory, dotace, příspěvku nebo zadávajícím veřejné zakázky, údaje z
evidence fyzických a právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
h) poskytuje na žádost způsobem umožňujícím dálkový přístup řídicím orgánům a
koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských
strukturálních a investičních fondů98) údaje získané při zabezpečování státní politiky
zaměstnanosti, včetně údajů o jednotlivých fyzických osobách, a o tom, zda jsou
osobami se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2, jsou-li tyto údaje nezbytné k
plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie99); v žádosti musí být uvedeno
ustanovení právního předpisu Evropské unie, o které se žádost opírá, rozsah
požadovaných údajů a účel, pro který jsou dané údaje požadovány,
h) i) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení centrální evidence zájemců o zaměstnání,
uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením podle § 68 odst. 1, cizinců, volných
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pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty,
volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, agentur práce a dále evidenci
povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí a evidenci
právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
i) j) posuzuje rizika související s výkonem nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a určuje
riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato nelegální práce soustřeďuje,
j) k) každoročně do 1. července předkládá Evropské komisi zprávu o počtu kontrol
provedených v předcházejícím kalendářním roce v jednotlivých rizikových odvětvích, o
výsledku těchto kontrol a jejich procentním podílu na celkovém počtu právnických a
fyzických osob podnikajících v jednotlivých rizikových odvětvích.
(2) Evidence vedené podle odstavce 1 písm. h) písm. i) vycházejí z údajů Úřadu práce a
mohou být ministerstvem a Úřadem práce využívány k plnění povinností, které pro ně
vyplývají z tohoto zákona, a dále mohou být využívány k účelům stanoveným zvláštními
právními předpisy; pro jiné účely se údaje používají anonymně.
(3) Evidence právnických a fyzických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 obsahuje
a) obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména a příjmení
fyzické osoby,
b) identifikační číslo právnické nebo fyzické osoby,
c) výši uložené pokuty,
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
Údaje v této evidenci se uchovávají po dobu, po kterou jsou právnické nebo fyzické
osoby vyloučeny z účasti na veřejných výhodách, podporách, dotacích, příspěvcích nebo
získání veřejných zakázek.
____________________
98) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006.
99) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne
17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1081/2006.

*****
§ 8a
(1) Krajská pobočka Úřadu práce
a) zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy,
soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění
poptávky a nabídky práce; za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace o
jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,
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b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního
zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli
a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření
souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,
c) spolupracuje při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní účastí
týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních
fondů,
d) ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami,
osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním
postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde
o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním
kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,
e) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti
trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a
projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských
strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie, ověřuje
nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a
poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona,
g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v
oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,
h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona,
poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu v
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,
i) zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami
se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením,
j) zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte,
k) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence
zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním
postižením podle § 68 odst. 1, evidence cizinců a dále evidence povolení k výkonu
umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí a evidenci fyzických a
právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle § 5 písm. e) bodu 3; údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí
vedených ministerstvem,
l) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje
1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení z
evidence uchazečů o zaměstnání,
2. o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci a o její výši,
3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,
4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat
krátkodobé zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se
v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120),
5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o
zaměstnání,
6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o
ukončení této činnosti,
7. o tom, zda s uchazečem o zaměstnání byl v posledních 6 měsících před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení
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povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem 33), nebo s ním byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu,
m) potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému
příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely udělení povolení k
trvalému nebo přechodnému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a
sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo
dohody o provedení práce,
n) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném
pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,
o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných k
výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob,
k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto
zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,
p) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti,
q) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských
zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a
organizacemi zaměstnavatelů,
r) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů13).
(2) Místní působnost krajské pobočky Úřadu práce se řídí místem, ve kterém je nebo má
být zaměstnávání vykonáváno, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak.
____________________
9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
11) Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy.
12) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
13) Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.
76) § 2 zákona č. 73/2011 Sb.
77) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb.
78) § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

*****
§ 147d
(1) Údaje z evidencí podle § 6 odst. 1 písm. h) písm. i) jsou vedeny v informačním
systému v oblasti státní politiky zaměstnanosti, jehož správcem je ministerstvo.
(2) Úřad práce je povinen zajistit uchování všech údajů jednotného informačního
systému v oblasti státní politiky zaměstnanosti, které byly získány na základě zpracování údajů
podle odstavce 1, jakož i všech dokumentů a spisů týkajících se pravomocně ukončených
správních řízení o podporách a dokumentů a spisů o příspěvcích po dobu 15 kalendářních let
následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení tohoto správního
řízení nebo k poslednímu zápisu údajů do informačního systému.

8

(3) Všechny údaje, které jsou uvedeny v informačním systému v oblasti státní politiky
zaměstnanosti, jsou součástí jednotného informačního systému práce a sociálních věcí89).
____________________
89) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

*****
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Platné znění příslušného ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
§ 116
(1) Orgány nemocenského pojištění na žádost sdělují správním úřadům, orgánům
územních samosprávných celků, soudům, notářům, soudním exekutorům, orgánům činným v
trestním řízení, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, zpravodajským službám, orgánům
oprávněným ke kontrole činnosti orgánů nemocenského pojištění, jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, které na základě zákona vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, a
zahraničním orgánům v souladu s mezinárodními smlouvami údaje nezbytné k plnění úkolů v
jejich působnosti podle zvláštních zákonů, a to včetně údajů o jednotlivých pojištěncích, s
výjimkou údajů o zdravotním stavu. Orgán nemocenského pojištění poskytne požadovanou
informaci, pokud subjekt, který informaci požaduje, v žádosti uvede ustanovení zákona, o který
svůj požadavek na poskytnutí informace opírá, rozsah údajů, jejichž poskytnutí požaduje, a
účel, pro který dané informace požaduje.
(2) Orgány nemocenského pojištění sdělují zdravotním pojišťovnám provádějícím
zdravotní pojištění konkrétního pojištěnce:
a) upozornění na ošetřující lékaře, u kterých se průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní
neschopnosti pojištěnců výrazně odlišuje od regionálního nebo celostátního průměru, a to v
intervalech a v rozsahu dohodnutém mezi příslušnou zdravotní pojišťovnou a Českou
správou sociálního zabezpečení nebo služebními orgány,
b) případy uložení sankce poskytovateli zdravotních služeb za neplnění povinností vůči
orgánům nemocenského pojištění,
c) případy ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutím orgánu nemocenského
pojištění,
d) údaje o jménu a příjmení, datu narození, rodném čísle, adrese místa trvalého pobytu nebo
jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydlišti v cizině, a zaměstnání
konkrétních pojištěnců,
e) údaje o názvu a sídle zaměstnavatelů konkrétních pojištěnců;
údaje uvedené v písmenech a) až c) se sdělují bez žádosti, údaje uvedené v písmenech d) a e) se
sdělují na žádost, a to v rozsahu účelu uvedeného v žádosti, pro který mají být údaje použity.
(3) Orgány nemocenského pojištění sdělují na žádost orgánům poskytujícím dávky
státní sociální podpory údaje o výši jednotlivých dávek zúčtovaných ve stanoveném období a o
přeplatcích a nedoplatcích na dávkách.
(4) Údaje podle odstavců 2 a 3 se sdělují v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup, písemnou formou nebo předáváním dat na médiích, a to podle dohody orgánu
nemocenského pojištění se zdravotní pojišťovnou a s orgánem poskytujícím dávky státní
sociální podpory; nedojde-li k této dohodě, určí způsob předávání údajů orgán nemocenského
pojištění, který údaje sděluje, a to s přihlédnutím k technickým možnostem obou stran.
(5) Orgány nemocenského pojištění sdělují na žádost řídicím orgánům a
koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských
strukturálních a investičních fondů78) údaje získané při provádění pojištění, a to
včetně údajů o jednotlivých pojištěncích a o jejich zdravotním stavu, jsou-li tyto údaje
nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie79). Tyto údaje
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je možno poskytovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V žádosti musí být uvedeno ustanovení právního předpisu Evropské unie, o které se
žádost opírá, rozsah požadovaných údajů a účel, pro který jsou dané údaje
požadovány.
(5) (6) Zaměstnavatelům sdělují orgány nemocenského pojištění bez žádosti
a) případy, kdy orgán nemocenského pojištění ukončil dočasnou pracovní neschopnost svým
rozhodnutím,
b) zjištěná porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
c) že výše nemocenského za kalendářní den se stanoví sazbou 50 % podle § 31, a to do 8 dnů
ode dne, kdy orgán nemocenského pojištění zjistil skutečnosti, které mají za následek
stanovení nemocenského v této výši,
d) údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy, a to do 8 dnů ode
dne, kdy orgán nemocenského pojištění tyto údaje zjistil; orgán nemocenského pojištění tyto
údaje sděluje jen tehdy, pokud sám provádí výkon rozhodnutí srážkou z dávek,
e) končí-li výplata dávky nemocenského pojištění, z níž byl prováděn výkon rozhodnutí
srážkami, prováděná okresní správou sociálního zabezpečení a zaměstnání u plátce mzdy, u
něhož byl zaměstnanec zaměstnán před výplatou dávky nemocenského pojištění, nadále
trvá, bez zbytečného odkladu výši dosud provedených srážek a údaj o tom, jaká část
základní částky73) nemá být zaměstnavatelem srážena74); byl-li nařízen výkon rozhodnutí
srážkami v době, kdy okresní správa sociálního zabezpečení vyplácela dávku nemocenského
pojištění, předá po skončení výplaty dávky nemocenského pojištění, z níž byl prováděn
výkon rozhodnutí srážkami, bez zbytečného odkladu zaměstnavateli též kopii usnesení o
nařízení výkonu rozhodnutí.
(6) (7) Ostatním subjektům sdělují orgány nemocenského pojištění údaje na jejich
žádost
a) v případech uvedených v § 113 odst. 4 písm. a) a b),
b) jde-li o poskytnutí údajů fyzické nebo právnické osobě, které se jí týkají,
c) v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy Evropských společenství 2) a mezinárodními
smlouvami, jde-li o sdělování údajů týkajících se pojištění do ciziny, nebo
d) jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která prokáže, že má vůči fyzické osobě podle
pravomocného vykonatelného rozhodnutí splatnou pohledávku, údaje o tom, zda fyzická
osoba je poživatelem dávky a zda vyplácená dávka dosahuje výše podléhající výkonu
rozhodnutí, a údaj o rodném čísle této osoby,
e) jde-li o zaměstnavatele, údaje o vyčerpání podpůrčí doby u zaměstnance.
(7) (8) Ustanovení odstavců 1 až 6 až 7 se nevztahují na zpravodajské služby53); § 114
odst. 3 věta druhá platí zde obdobně.
____________________
2) Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění
Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č.
883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.
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53) § 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
73) § 278 občanského soudního řádu.
74) § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady
(ES) č. 1083/2006.
79) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne
17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1081/2006.

*****
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Platné znění příslušného ustanovení zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České
republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn
§ 4a
(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí,
jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní
sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním
postižením, sociálně-právní ochrany dětí, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační
systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání
potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek
nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12). Správou
evidence údajů o výplatách dávek uvedených ve větách první a druhé může správce Jednotného
informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení.
Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný
záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o
sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví
ministerstvo vyhláškou.
(2) Údaje vedené v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí
mohou být ministerstvem z tohoto systému poskytovány jen v případech a za podmínek
uvedených v zákoně.
(2)(3) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s
rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu
k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje.
Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její
výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením
podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o osobách
hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného
obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje
za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. d) zákona o sociálních službách a podle § 64
odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.
(3)(4) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu
oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a
tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 2 odstavci 3 větě
druhé. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu
pobytu v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 93 písm. c)
zákona o sociálních službách.
(4)(5) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské
pobočky Úřadu práce oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardizovaném záznamu
sociálního pracovníka a tento přístup eviduje.

*****
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