Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 1072)
1. V názvu vládního návrhu zákona se slova „zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů“ nahrazují slovy „zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona
č. 93/2017 Sb.“.
2. V části první článku I se novelizační body 2 a 3 zrušují.
Dosavadní novelizační bod 4 se označuje jako novelizační bod 2.
3. V části první článku I se za novelizační bod 2 vkládá nový novelizační bod 3, který zní:
„3. V § 60a se slova „podle § 61 odst. 2 písm. d) a § 61 odst. 4 písm. d)“ nahrazují slovy
„podle § 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 4 písm. c)“
4. V části první článku I se novelizační body 5 až 8 zrušují.
Dosavadní novelizační body 9 až 17 se označují jako novelizační body 4 až 12.
5. V části první článku I v novelizačním bodě 10 se v § 78a odstavci 2 a 3 částka „10 500 Kč“
nahrazuje částkou „12 000 Kč“ a v odstavci 13 se slova „podle odst. 1“ nahrazují slovy
„podle odstavce 1“.
6. V části první článku I se za novelizační bod 12 vkládá nový novelizační bod 13, který zní:
„13. V § 81 odst. 5 se věta poslední zrušuje.“.
Dosavadní novelizační body 18 až 23 se označují jako novelizační body 14 až 19.
7. V části první článku I se za novelizační bod 14 vkládá nový novelizační bod 15, který zní:
„15. V § 107 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti se nepovažují za dotace podle zvláštního
právního předpisu46).“.“
Dosavadní novelizační body 15 až 19 se označují jako novelizační body 16 až 20.
8. V části první článku I se za novelizační bod 20 vkládají nové novelizační body 21 až 25,
které znějí:

„21. V § 111 odst. 3 se slova „průměrný podíl nezaměstnanosti“ nahrazují slovy „průměrný
podíl nezaměstnaných osob“.
22. V § 111 odst. 4 se slova „minimálního podílu nezaměstnanosti“ nahrazují slovy
„minimálního podílu nezaměstnaných osob“.
23. V § 111 odst. 12 se slova „vyjádřeným podílem nezaměstnanosti“ nahrazují slovy
„vyjádřeným podílem nezaměstnaných osob“.
24. V § 113 odst. 3 a 4 se slova „podíl nezaměstnanosti“ nahrazují slovy „podíl
nezaměstnaných osob“ a slova „průměrného podílu nezaměstnanosti“ nahrazují slovy
„průměrného podílu nezaměstnaných osob“.
25. V § 115 odst. 1 se slovo „způsobené“ nahrazuje slovem „způsobeného“.“
Dosavadní novelizační body 24 až 27 se označují jako novelizační body 26 až 29.
9. V části první článku I se novelizační bod 29 zrušuje.
10. Část druhá zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. III
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění zákona č. 93/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 20a odst. 1 písm. d) se odkaz na poznámku pod čarou č. 77 nahrazuje odkazem na
poznámku pod čarou č. 81 a poznámka pod čarou č. 77 se označuje jako poznámka pod čarou
č. 81.
2. V § 37b odst. 2 se ve větě druhé slova „příslušného cizího orgánu“ nahrazují slovy
„příslušným cizím orgánem“.
11. V části třetí článek IV zní:
„Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 12, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2018.“.

ODŮVODNĚNÍ
K bodům 2, 4 a 9
Legislativně technická úprava souvisí s předchozí novelou zákona o zaměstnanosti, kterou
došlo k zavedení režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a dále k zavedení potvrzení o dočasné
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci
nebo úrazu a potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém
zařízení. Předmětnou novelou došlo i k zavedení oprávnění krajských poboček Úřadu práce
České republiky kontrolovat dodržování režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a stanovení sankce
vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu maření součinnosti s Úřadem práce
České republiky spočívajícího v nedodržení režimu dočasné neschopnosti uchazeče
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu bez
vážného důvodu nebo v případě nesplnění oznamovací či dokládací povinnosti.
K bodu 3 – novelizační bod 3
Legislativně technická úpravu spočívající v odstranění gramatické nepřesnosti textu.
K bodu 5 – novelizační bod 10
Legislativně technická úprava spočívající v zapracování aktuální výše příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Zákonem
č. 93/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od
1. dubna 2017 ke zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném pracovním místě, a to konkrétně o 700 Kč měsíčně na jednu osobu se
zdravotním postižením invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni, tzn. z dosavadní částky
8 800 Kč na částku 9 500 Kč měsíčně, která je zaměstnavatelům poskytována již za první
kalendářní čtvrtletí roku 2017. Na základě uvedené změny je potřeba předmětné zvýšení
promítnout do výše příspěvku poskytovaného na podporu zaměstnávaní osob se zdravotním
postižením na chráněném trhu práce. Dále předmětná úprava spočívá ve zvýšení příspěvku
o dalších 800 Kč, kterým je již nyní reagováno na připravovanou změnu výše minimální
mzdy. Cílem návrhu nařízení vlády, kterým má dojít ke změně 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, je s účinností od 1. ledna 2018 zvýšit základní měsíční sazbu minimální
mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se proto
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 10 500 Kč na 12 000 Kč, tedy k jeho zvýšení o částku 1 500 Kč.
Zároveň v odstavci 13 dochází k legislativně technické úpravě spočívající v odstranění
nepřesnosti v textu předmětného ustanovení.
K bodu 6 – novelizační bod 13
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která souvisí se zavedením institutu dohody
o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zavedením uvedeného
institutu již nebude potřeba pro zjištění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se

zdravotním postižením, aby byl rozhodným průměrný čtvrtletní přepočtený počet
zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo
náhradní plnění odebráno. Uvedená skutečnost bude vyplývat z toho, že došlo k uznání
zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, a to na základě dohody uzavřené
s Úřadem práce České republiky.
K bodu 7 – novelizační bod 15
Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti jsou ve vztahu k zákonu č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), výdajem stanoveným
zvláštním zákonem, kterým v tomto případě je zákon o zaměstnanosti, a proto se na ně
nevztahuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu
upravený v rozpočtových pravidlech. Z uvedeného důvodu příspěvky poskytované v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti nemohou být považovány za dotace podle rozpočtových
pravidel. Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti totiž směřují za uchazečem o zaměstnání,
nikoliv za zaměstnavatelem, nelze tedy hovořit o poskytování dotací ve smyslu rozpočtových
pravidel. Proces poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti podléhá posuzování
situace na trhu práce v konkrétním regionu, tj. počtu a struktuře volných pracovních míst
a počtu a struktuře uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu
práce České republiky. Kromě toho jsou posuzovány možnosti pracovního uplatnění
konkrétního uchazeče o zaměstnání, kdy Úřad práce České republiky hodnotí jak profesní
charakteristiky uchazečů o zaměstnání (profese, vzdělání, získaná praxe), tak jejich obtížně
měřitelné osobnostní charakteristiky (pracovní motivace, sebeprezentace, komunikativnost,
schopnost přizpůsobení pracovním podmínkám apod.). Příspěvky aktivní politiky
zaměstnanosti reagují na nastalé disproporce na regionálním trhu práce, jejich efektivnost
spočívá ve vhodném načasování reakce ze strany Úřadu práce České republiky a jejich
poskytování si tak zachovává maximální možnou míru flexibility. Skutečnost, že příspěvky
aktivní politiky zaměstnanosti se nepovažují za dotace, vyplývá například i z toho, že na
postup Úřadu práce České republiky se nevztahují ta ustanovení rozpočtových pravidlech,
která nejenom že zákon o zaměstnanosti upravuje odlišně (například vyúčtování příspěvků,
náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace oproti náležitostem obsaženým v dohodách
o poskytnutí příspěvku uzavíraných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti), ale ani ta
ustanovení, která zákon o zaměstnanosti neupravuje, jako například to, že informace
o příspěvcích poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti se nezasílají do IS
DotInfo (ustanovení § 18a rozpočtových pravidlech), protože ten se vztahuje pouze na dotační
proces. Proto se navrhuje upravit přímo v zákoně o zaměstnanosti, že příspěvky poskytované
na základě jednotlivých dohod uzavíraných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti nejsou
dotacemi, což zajistí nejen sjednocení právních názorů týkajících se této oblasti, ale také
právní jistotu zaměstnavatelů jako žadatelů o tyto příspěvky.
K bodu 8
novelizační body 21 až 24
Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v úpravě názvu ukazatele, který je
od 1. 1. 2013 používán. Správný název ukazatele, který vyjadřuje podíl dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, je podíl
nezaměstnaných osob.
novelizační bod 25
Legislativně technická úprava spočívající v odstranění gramatické nepřesnosti textu.

K bodům 1 a 10 – změna zákona o inspekci práce
V souvislosti s předchozí novelou zákona o zaměstnanosti (sněm. tisk 911) byla rovněž
provedena změna zákona o zdravotních službách, která navazuje na změnu zákona o
zaměstnanosti. Z tohoto důvodu byla z části druhé vypuštěna změna zákona o zdravotních
službách a navržena změna názvu zákona. Změna zákona o inspekci práce představuje pouze
legislativně technickou úpravu spočívající v odstranění gramatické nepřesnosti textu a úpravě
označení poznámky pod čarou.
K bodu 11 – účinnost
Legislativně technická úprava související s přečíslováním novelizačních bodů.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
§ 60a
(1) Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické
nebo fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na základě
žádosti generálního ředitelství Úřadu práce. V žádosti generální ředitelství Úřadu práce uvede
identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných
zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke
zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv
třetích osob.
(2) Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska podle
odstavce 1 je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů39a)
žádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo
jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat o informace
k uvedeným osobám Policii České republiky, zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné
správy. 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) c) a § 61 odst. 4 písm. d) c).
(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke
zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 15 pracovních
dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty,
má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí.
***

§ 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 10 500 Kč 12 000 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 10 500 Kč 12 000 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 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
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.

(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
odst. odstavce 1, nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1
písm. a) vyhlášky č. 518/2004 Sb.
(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.
***
§ 81
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou
práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru
nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 %
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří
jsou osobami se zdravotním postižením zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel
dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům

nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami
samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním
zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou
pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své
výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 36násobku
28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním
postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen „limit“) a v případě, že
nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém
plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.
(4) Nezaměstnává-li osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně výdělečně
činnou, žádné zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu podle odstavce 3 tato osoba
za jednoho zaměstnance.
(5) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců. Pro zjištění podmínky zaměstnávání více než 50 %
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří
jsou osobami se zdravotním postižením, uvedené v odstavci 2 písm. b), je rozhodný průměrný
čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu
čtvrtletí, ve kterém došlo k odebrání výrobků, služeb nebo realizaci zakázek.
(6) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové
výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění
povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
***
§ 107
(1) Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu
a hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním předpisem46). Z těchto prostředků
lze rovněž přispívat na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru
a projekty zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových
nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

(2) Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti poskytované podle částí třetí a páté
nelze zaměstnavateli poskytovat na stejný účel. Příspěvky nelze poskytnout organizačním
složkám státu a státním příspěvkovým organizacím.
(3) Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti se nepovažují za dotace podle
zvláštního právního předpisu46).
***
§ 111

(1) Investiční pobídky jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u
zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle
zvláštního právního předpisu55), hmotně podporuje
a) vytváření nových pracovních míst,
b) rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců.
(2) Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické a praktické
vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní zařazení zaměstnanců, které
odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem. Školení může být zajišťováno i
zaměstnavatelem.
(3) Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst může být poskytnuta
zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti, ve které je průměrný
podíl nezaměstnanosti průměrný podíl nezaměstnaných osob za 2 ukončená pololetí
předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky55) nejméně o
25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, nebo na území
zvýhodněných průmyslových zón schválených vládou podle zvláštního právního předpisu 55).
Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená po dni předložení
záměru získat investiční pobídky.
(4) Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců může být poskytnuta
zaměstnavateli na částečnou úhradu nákladů, které budou na rekvalifikaci nebo školení
nových zaměstnanců skutečně vynaloženy. Podmínka minimálního podílu nezaměstnanosti
minimálního podílu nezaměstnaných osob v územní oblasti, uvedená v odstavci 3, platí i
pro poskytnutí hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. Do celkového
počtu rekvalifikovaných nebo školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci
rekvalifikovaní nebo školení po dni předložení záměru získat investiční pobídky.
(5) Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu
rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců poskytuje Úřad práce. Hmotná podpora na
vytváření nových pracovních míst nebo hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových
zaměstnanců se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e).
(6) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst musí
obsahovat
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) počet nových pracovních míst, která budou vytvořena,
c) datum, do kterého budou místa obsazena dohodnutým počtem zaměstnanců,
d) druhy nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu použít,
e) výši a termín poskytnutí hmotné podpory,

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
g) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,
h) závazek zaměstnavatele vrátit hmotnou podporu nebo její poměrnou část, pokud hmotnou
podporu nevyčerpá v dohodnutém termínu, nebo pokud mu byla jeho zaviněním poskytnuta
neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,
i) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě, že mu byla
poskytnuta v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e), a lhůtu a podmínky vrácení hmotné
podpory,
j) ujednání o vypovězení dohody.
(7) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení nových
zaměstnanců obsahuje
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) počet zaměstnanců, kteří budou zařazeni do rekvalifikace nebo školení,
c) obsah rekvalifikace nebo školení, způsob a dobu jejího zabezpečení,
d) předpokládanou výši nákladů na rekvalifikaci nebo školení,
e) datum, do kterého bude dohodnutý počet zaměstnanců rekvalifikován nebo školen,
f) druhy nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu použít,
g) výši a termín poskytnutí hmotné podpory,
h) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
i) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,
j) závazek zaměstnavatele vrátit hmotnou podporu nebo její poměrnou část, pokud hmotnou
podporu nevyčerpá v dohodnutém termínu, nebo pokud mu byla jeho zaviněním poskytnuta
neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůty a podmínky vrácení hmotné podpory,
k) závazek zaměstnavatele neprodleně vrátit hmotnou podporu v případě, že mu byla
poskytnuta v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e), a lhůtu a podmínky vrácení hmotné
podpory,
l) ujednání o vypovězení dohody.
(8) Závazky zaměstnavatele sjednané v dohodě o poskytnutí hmotné podpory na
vytváření nových pracovních míst a v dohodě o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace
nebo školení nových zaměstnanců musí být splněny do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o

příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu55).
(9) Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora
rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců jsou účelově určeny a nemohou být použity
na jiný účel, než je uvedený v dohodě o jejich poskytnutí.
(10) Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavců 6 a 7 nebo nevrácení
hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno
odvodem za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu46).
(11) Územní oblastí se rozumí území okresu11), v němž je investiční akce umístěna.
(12) Výši hmotné podpory na jedno nově vytvořené pracovní místo a výši hmotné
podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců v závislosti na situaci na trhu práce,
vyjádřeným podílem nezaměstnanosti vyjádřeným podílem nezaměstnaných osob nebo
dalšími ukazateli, okruh osob, které mohou být umístěny na podpořených nových pracovních
místech, a formu poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda nařízením.
(13) Zaměstnavateli, kterému byla poskytnuta hmotná podpora podle odstavce 1, nelze
po dobu účinnosti dohod sjednaných s Úřadem práce poskytnout další příspěvek z prostředků
aktivní politiky zaměstnanosti na stejný účel, na jaký byla poskytnuta hmotná podpora.
***
§ 113
Společensky účelná pracovní místa
(1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která
zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je
uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky
účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce
uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky
účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek.
(2) Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je Úřad práce povinen vyžádat si
vypracování odborného posudku.
(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud
v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti
podíl nezaměstnaných osob v daném okrese nedosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti
průměrného podílu nezaměstnaných osob v České republice, může maximálně činit
čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě jedné dohody může
výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně
šestinásobek této průměrné mzdy.
(4) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud
v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v
daném okrese dosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší,
může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí

čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě
jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního
místa činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy.
(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být
poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance
přijatého na vyhrazené pracovní místo, 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. Příspěvek může
být poskytován nejdéle po dobu 24 měsíců.
(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem
výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně
činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v
případě jejího úmrtí.
(7) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku
vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve
Sbírce zákonů.
***
§ 115
Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti
(1) Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti může Úřad práce poskytnout
zaměstnavateli, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, na základě dohody
uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane
překážka v práci z důvodu uvedeného v § 209 odst. 1 zákoníku práce nebo z důvodu přerušení
práce způsobené způsobeného živelní událostí podle § 207 písm. b) zákoníku práce
spočívající v přírodní pohromě podle přímo použitelného předpisu Evropské unie98)
a zaměstnavatel
a) nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní
doby99),
b) již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvedených překážek v práci náhradu mzdy za
podmínek a ve výši podle § 207 písm. b) nebo § 209 odst. 2 zákoníku práce a od uzavření
dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu
mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku,
c) se v dohodě o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době sjednané pro poskytování příspěvku
se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, nerozváže pracovní poměr
z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.
(2) K žádosti o příspěvek je vedle dokladů uvedených v § 118 odst. 2 nutné přiložit
a) dohodu s odborovou organizací o výši poskytované náhrady mzdy podle § 209 odst. 2
zákoníku práce, v případě překážky v práci podle § 209 odst. 1 zákoníku práce; nepůsobí-li
u zaměstnavatele odborová organizace, může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem,

b) podrobný popis důvodů, na základě kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření,
která již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby,
využití konta pracovní doby nebo čerpání dovolené,
c) seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených
zaměstnanců,
d) popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události.
(3) Výše příspěvku činí 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však
0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku.
Příspěvek může být poskytován pouze v době trvání překážky v práci z důvodu částečné
nezaměstnanosti nebo živelní události, a to nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho
opakování o stejnou dobu; vláda může v odůvodněných případech nařízením stanovit delší
dobu poskytování příspěvku.
(4) Začátek a konec období, ve kterém lze o příspěvek požádat, důvody, pro které
může být příspěvek poskytnut, některé další podmínky vyplývající z věcných důvodů
zavedení tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které umožní identifikovat příčinnou
souvislost mezi situací zaměstnavatele a důvody aktivizace tohoto nástroje, způsob realizace
tohoto nástroje, včetně jejího časového harmonogramu a vzor žádosti o příspěvek stanoví
vláda nařízením.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
§ 20a
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání
(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,
c) nesplní některou povinnost podle § 309 zákoníku práce, nebo
d) jako uživatel77) 81) 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) 81)
§ 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
§37b
Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném
členském státě Evropské unie a její vymáhání
(1) Rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce a s ním související písemnosti
doručuje úřad a inspektorát zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie,
který vysílá zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území
České republiky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím
příslušného orgánu státní správy pověřeného k doručování písemností do ciziny. Pokud se
tímto způsobem nepodaří písemnost zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě
Evropské unie doručit, požádá úřad na jednotném formuláři postupem podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie80) příslušný cizí orgán o doručení písemností podle věty
první.
(2) Pokud zaměstnavatel usazený v jiném členském státě Evropské unie, který vysílá
zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České
republiky, nesplnil dobrovolně povinnost na základě pravomocného a vykonatelného
rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce v České republice v určené lhůtě, požádá úřad
na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80)
o výkon rozhodnutí příslušný cizí orgán. Přijetím žádosti příslušného cizího orgánu
příslušným cizím orgánem podle věty první zaniká pohledávka České republiky.
(3) V případě, že rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce, o jehož výkon úřad
požádal podle odstavce 2, bylo napadeno v souladu s právními předpisy České republiky,
oznámí úřad tuto skutečnost bezodkladně příslušnému cizímu orgánu.

