Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
§ 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,
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) rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě, že fyzická osoba
se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou, jestliže se nepodrobila vyšetření
zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a byla na tuto možnost upozorněna,
l) k) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst,
evidence zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se
zdravotním postižením, 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,
m) 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
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem33), nebo s ním byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného důvodu,
n) 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,
o) n) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem
o volném pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,
p) 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,
q) p) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti,
r) q) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil
a rozvoje lidských zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými
organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů,
s) 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.
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.
***
§ 30
Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
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(1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání
rozhodnutím vyřadí, jestliže
a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2
písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,
b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů
1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo
2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce
osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku
Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,
c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost
součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání,
d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo
e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.
(2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání
rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu
a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20),
b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se
rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní
a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se
nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč
o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci,
c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho
aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2),
d) zrušeno
e) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), nebo
psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo
f) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31).
(3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá
ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po uplynutí
3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle
odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vyplývající z odstavce
1 písm. b).
(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého
z důvodů uvedených
a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti
do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode
dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti
do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode
dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
§ 31
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Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže
a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu
práce, a přesto je neplní,
b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu
práce,
c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy
ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c)]
d) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo
e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.
***
§ 44b
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale
odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo
služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu
mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru, poskytne Úřad
práce krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů
o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se poskytne
uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kompenzace podle věty
první.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné
nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče
o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním
ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto
pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními
předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se
pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý
výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů15).
(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek doložit,
kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo
odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání
zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné
částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do
3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou
částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě,
že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti oznamuje Úřad práce krajská
pobočka Úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je
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právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou; neuhrazenou
částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli tento celní úřad.
____________________
15
) Zákoník práce.
***
§ 66
Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce
pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu
Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzavření
pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce
za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně
přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení
zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního předpisu42). Agentura práce
nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená
karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo je osobou
se zdravotním postižením.
____________________
42)
§ 38a odst. 2 zákoníku práce.
***
ČÁST TŘETÍ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
§ 67
(1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „osoby se zdravotním postižením“)
se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního
zabezpečení uznány invalidními
a) ve třetím stupni 32a) (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“), nebo
b) v prvním nebo druhém stupni88).
(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního
zabezpečení uznány
a) invalidními ve třetím stupni32a) (dále jen „osoba s těžším zdravotním
postižením“),
b) invalidními v prvním nebo druhém stupni88), nebo
c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“).
______________________
32a)
§ 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
88)
§ 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost
vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být
nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní
kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě
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nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být
osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
(4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok
a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost
pracovního uplatnění.
(3) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2, dokládá fyzická
osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
(5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba
a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech
uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b),
b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě
uvedeném v odstavci 2 písm. c).
(4) (6) Za osoby se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické
osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po
dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
__________________
32a
) § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
88
) § 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
***
Chráněné pracovní místo
§ 75
(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu
se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného
pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo
musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo,
které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě
mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let.
(2) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze uzavřít se zaměstnavatelem, pokud
v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti podle odstavce 7
a) provedl zaměstnanci srážky ze mzdy nebo z platu podle § 78 odst. 2 písm. b)
nebo c),
b) bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání jako obviněnému z trestného činu podvodu
podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78,
c) mu byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku
zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo
d) na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle
zákoníku práce.
(3) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze dále uzavřít se zaměstnavatelem,
pokud z jeho předchozí činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob z hlediska druhu
jejich zdravotního postižení na trhu práce.
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(4) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky
uvedené v odstavci 2 písm. c), pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč.
(5) Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně
dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem
práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného
pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro
osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné
mzdy.
(6) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá ke dni podání žádosti
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo
povoleno posečkání daně. 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.
(7) Žádost o zřízení chráněného pracovního místa nebo žádost o vymezení chráněného
pracovního místa obsahuje
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) místo a předmět podnikání, a
c) charakteristiku chráněných pracovních míst a jejich počet.
(8) K žádosti o zřízení chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu
u peněžního ústavu a potvrzení o splnění podmínky uvedené v odstavci 5, pokud
zaměstnavatel nedá souhlas k tomu, aby si údaje o splnění této podmínky zjistil podle § 147b
Úřad práce sám a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad
mlčenlivosti vůči Úřadu práce. K žádosti o zřízení chráněného pracovního místa je nutné
přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené
v odstavci 6 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel
písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou
okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu
mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené
v odstavci 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů
přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému
stavu ke dni jeho vydání. Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud
jsou potřebné k posouzení žádosti. Při posuzování žádosti vychází Úřad práce i z dalších
skutečností, zejména situace na trhu práce a struktury dalších příspěvků a dotací
poskytovaných zaměstnavateli z veřejných rozpočtů, s cílem zamezit souběhu příspěvků a
dotací poskytnutých pro stejný účel.
(9) Dohoda o zřízení chráněného pracovního místa obsahuje
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) charakteristiku chráněného pracovního místa,
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c) závazek zaměstnavatele, že chráněné pracovní místo bude obsazováno pouze
osobami se zdravotním postižením,
d) den, od kterého bude chráněné pracovní místo obsazeno osobou se zdravotním
postižením,
e) dobu, po kterou bude chráněné pracovní místo obsazeno osobou se zdravotním
postižením, včetně dne, do kterého musí být doba obsazení tohoto pracovního místa splněna,
f) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,
g) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
h) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny,
i) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
j) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl
jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení
příspěvku a
k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek 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, a lhůtu pro vrácení příspěvku,
l) ujednání o vypovězení dohody.
V závislosti na charakteristice zřizovaného chráněného pracovního místa lze v dohodě sjednat
i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem.
(10) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž
nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude postihováno
odvodem podle zvláštního právního předpisu46).
(11) Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně46).
(12) Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou
se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro
poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1 až 10 obdobně s tím, že vrácení příspěvku nelze
požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.
(13) Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce uzavřít se
zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou
výdělečnou činnost. Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem obsahuje údaje uvedené
v odstavci 9 písm. a) až c), e), h) a k) l), dohoda mezi Úřadem práce a osobou samostatně
výdělečně činnou obsahuje údaje podle odstavce 9 písm. a) a b), e), h) a k) l).
§ 76
(1) Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout
na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je
osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
chráněného pracovního místa. Dohodu je možno uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců
ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného
pracovního místa.
(2) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
se poskytne za předpokladu splnění podmínky podle § 75 odst. 6 ke dni podání žádosti
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o příspěvek. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč. 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.
(3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se
neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.
(3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené
a) mimo pracoviště zaměstnavatele,
b) pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně
znevýhodněnou, nebo
c) zaměstnavatelem, který je agenturou práce, pokud je toto pracovní místo
obsazeno zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento zaměstnanec
je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
(4) Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
obsahuje
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) místo a předmět podnikání a
c) seznam chráněných pracovních míst a jejich počet.
(5) K žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního
místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu a potvrzení o splnění
podmínky podle § 75 odst. 6, pokud zaměstnavatel nedá souhlas k tomu, aby si údaje o
splnění této podmínky zjistil podle § 147b Úřad práce sám a pokud za tímto účelem nezprostí
příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce. K žádosti o příspěvek
na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa je nutné přiložit
doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v § 75
odst. 6 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel
písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou
okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu
mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené
v § 75 odst. 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů
přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému
stavu ke dni jeho vydání. Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud
jsou potřebné k posouzení žádosti.
(6) Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje údaje podle § 75 odst. 9 písm. a), f) až l) a odst.
10.
***
§ 78
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném pracovním místě
(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech (§ 75) více než 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek
na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků
na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro
poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo
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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% skutečně vynaložených prostředků 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 8 000 Kč, jde-li o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a)
nebo b), a nejvýše 4 000 Kč, jde-li o sobou 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 §
327 zákoníku práce, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec
odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování podle § 236 zákoníku práce,
c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměstnance podle § 146
písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými mravy, nebo
d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně
zaměstnavatele.
(3) Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního
místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti
o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku
odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání
osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše
však o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.
Zvýšení příspěvku podle věty první nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo
vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance v pracovním poměru,
který je osobou zdravotně znevýhodněnou, anebo 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 všech splatných nedoplatků zaměstnavatele 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 příspěvek 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.

10

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.
(5) Součástí žádosti je
a) doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců,
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou
osobami s těžším zdravotním postižením,
b) 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
c) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou
se zdravotním postižením (§ 67). Při opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení
součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti.
(6) Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne 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 něj požádal; v případě, že
o příspěvek 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 příspěvek žádají, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze 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 odstavci 2. 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 se zdravotním postižením
a) za 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 čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením,
poživatelem starobního důchodu,
c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním místě,
na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného
pracovního místa, nebo
d) za 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 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
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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 a neodvedenému pojistnému ke dni podání žádosti, nebo
e) neposkytnutí zvýšeného zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části
v případě, že další náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob
se zdravotním postižením nebo v případě nesplnění podmínky uplynutí 12 měsíců ode dne
obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného
pracovního místa,
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.
(10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen prostřednictvím
Úřadu práce ve stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě
nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši; obdobně je zaměstnavatel
povinen vrátit příspěvek 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. Nesplnění těchto povinností je porušením rozpočtové kázně46).
(11) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním
postižením na celkovém počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je rozhodný průměrný
přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí.
(12) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí a druhy dalších nákladů, o které
se příspěvek podle odstavce 3 zvyšuje, stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(13) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele
ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené
v odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu všech splatných nedoplatků zaměstnavatele.
Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce
následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o příspěvek žádáno.
____________________
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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§ 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, 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 pouze do výše odpovídající 36násobku
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. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé
povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků,
služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.
(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční
přepočtený počet zaměstnanců.
(5) Způsob výpočtu průměrného ročního 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.
***
Informační povinnost zaměstnavatele
§ 87
(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2),
rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98
písm. a) až e) a j) až r), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec,
u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zelená karta nebo modrá karta, jsou
zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním
zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na území České republiky
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k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně informovat
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu
práce. Obdobná povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane
skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, zelenou kartu nebo modrou
kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání
nevyžaduje.
(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen
vést podle § 102 odst. 2. Každou změnu těchto údajů je zaměstnavatel nebo právnická nebo
fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě
byly tyto osoby vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této
smlouvy, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala
nebo kdy se o ní dověděl.
(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním
zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 vyslány na území České
republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen nejpozději do 10
kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení jejich
zaměstnání nebo vyslání.
***
§ 93
zrušen
§ 93
Cizinec, který je držitelem modré karty, zelené karty nebo mu bylo vydáno povolení
k zaměstnání, může být zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu podle § 42 zákoníku
práce, jestliže to odpovídá povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena
modrá karta, zelená karta nebo povolení k zaměstnání.
***
§ 95
(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec, jehož zaměstnavatelem
je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo
fyzickou osobou vyslán k výkonu práce na území České republiky k plnění úkolů
vyplývajících z této smlouvy.
(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce
na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je tuzemská právnická
nebo fyzická osoba povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména
počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.
(3) Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává právnická nebo
fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě
budou cizinci vysláni na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.
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Tato osoba je odpovědna za to, že cizinci mají platná povolení k zaměstnání a povolení
k pobytu po celou dobu jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.
(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 pronájem pracovní síly, může Úřad práce vydat
cizinci povolení k zaměstnání, pokud bylo jeho zahraničnímu zaměstnavateli vydáno povolení
ke zprostředkování zaměstnání podle § 60 odst. 1 písm. b) a zároveň jsou splněny podmínky
stanovené v § 92 odst. 1.
(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 dočasné přidělení cizince k výkonu práce
k uživateli, krajská pobočka Úřadu práce povolení k zaměstnání nevydá (§ 66).
***
§ 100
(1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo
d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem
zaměstnání z jiného důvodu.
(2) Povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutím odejmout, jestliže
zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, s výjimkou výkonu
jiné práce v důsledku převedení podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, vyslání
na pracovní cestu podle § 93 nebo jestliže bylo povolení k zaměstnání vydáno na základě
nepravdivých údajů.
(3) Příslušný orgán Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra informuje o skutečnosti
uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
***
§ 109
Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
(1) Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi Úřadem práce a uchazečem
o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce.
Za účastníka rekvalifikace hradí Úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout
příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci
zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání
nebo zájemce o zaměstnání.
(2) Dohoda o rekvalifikaci podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně a musí v ní být
uvedeny
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována,
c) způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání,
d) podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů
spojených
s rekvalifikací,
e) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
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f) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit náklady
rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do
vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude
povinen Úřadu práce uhradit,
g) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit poměrnou část
ceny nákladů rekvalifikace, pokud v průběhu rekvalifikace přestane být uchazečem
o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání,
h) ujednání o vypovězení dohody.
(3) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž
nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude postihováno
odvodem podle zvláštního právního předpisu46).
(4) Porušení povinnosti vrácení příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených
s rekvalifikací je porušením rozpočtové kázně46).
(5) Formy rekvalifikace, druhy nákladů rekvalifikace a nákladů s ní spojených, které hradí
Úřad práce, stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
prováděcím právním předpisem.
____________________
46
) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
***
HLAVA III
INVESTIČNÍ POBÍDKY
§ 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 průměrná míra
průměrný podíl nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení
záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky55) nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v České republice. Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují
místa vytvářená ode dne 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 minimální míry minimálního podílu
nezaměstnanosti v územní oblasti, uvedená v odstavci 3, platí i pro poskytnutí hmotné
podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. Do celkového počtu rekvalifikovaných
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nebo školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci rekvalifikovaní nebo školení ode dne
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) bodu 3.
(6) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst musí
obsahovat
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) počet a profesní strukturu 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) bodu 3, 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) bodu 3, a lhůtu a podmínky vrácení
hmotné podpory,
l) ujednání o vypovězení dohody.
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(8) 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.
(9) 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).
(10) Územní oblastí se rozumí území okresu11), v němž je investiční akce umístěna, nebo
spádová oblast. Do spádové oblasti patří kromě okresu, v němž je investiční akce umístěna,
i okresy, z jejichž území do obce, v níž je umístěna investiční akce, netrvá doba dojíždění
prostředky hromadné dopravy více než jednu hodinu.
(11) Průměrná míra Průměrný podíl nezaměstnanosti ve spádové oblasti se pro účely
poskytnutí hmotné podpory použije pouze pro zaměstnavatele, který vytvoří více než 1 000
nových pracovních míst, a to v případě, že průměrná míra průměrný podíl nezaměstnanosti
ve spádové oblasti je vyšší než v okrese, 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, vyjádřenou mírou
vyjádřeným podílem nezaměstnanosti 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 ministerstvem nebo s Úřadem práce poskytnout další
příspěvek z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti na stejný účel, na jaký byla poskytnuta
hmotná podpora.
____________________
11
) Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů
hlavního města Prahy.
46
) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
55
) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon
o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
***
§ 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.
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(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud
v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra podíl
nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry průměrného podílu
nezaměstnanosti 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 jedno
společensky účelné pracovní místo 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 míra podíl
nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry 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 jedno společensky účelné pracovní místo 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 12 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.
***
Poskytování příspěvků
§ 118
(1) O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
zaměstnavatel nebo fyzická osoba žádá. Žádost o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti musí obsahovat
a) identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby,
b) místo a předmět podnikání,
c) druh příspěvku, o který se žádá.
(2) K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je nutné
přiložit
a) doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,
b) potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále
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na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení
ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně, pokud
žadatel nedá souhlas k tomu, aby si tyto údaje zjistil podle § 147b Úřad práce sám a pokud za
tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce,
c) b) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou
potřebné k posouzení žádosti.
(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení
se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně. Potvrzení o splnění této
podmínky zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel
písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou
okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu
mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené
ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů
přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému
stavu ke dni jeho vydání. Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat i předložení
jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.
(4) Místně příslušná pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 odst. 1
věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je krajská
pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude
na společensky účelné pracovní místo umístěn.
(5) Příspěvky podle § 112 až 114, 116 nebo 117 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) bodu 3.
***
§ 119a
(1) Krajská pobočka Úřadu práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům
o zaměstnání prostřednictvím agentury práce (dále jen „sdílené zprostředkování zaměstnání“).
(2) Do sdíleného zprostředkování zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce zařadit
uchazeče o zaměstnání na základě individuálního akčního plánu (§ 33 odst. 2) a s jeho
předchozím písemným souhlasem. Při výběru uchazečů o zaměstnání přihlíží zejména k
situaci na trhu práce.
(3) O sdíleném zprostředkování zaměstnání uzavírá Úřad práce s agenturou práce písemnou
dohodu, na jejímž základě může agentuře práce poskytnout příspěvek
a) na sdílené zprostředkování zaměstnání ve výši 5 000 Kč maximálně 500 Kč
na každého uchazeče o zaměstnání, kterému bude agentura práce zprostředkovávat
zaměstnání,
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b) za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou
ve výši 1 250 Kč a
b) za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru
po dobu nejméně 6 měsíců ve výši maximálně 6 250 Kč.
c) za setrvání umístěného uchazeče o zaměstnání v pracovním poměru na dobu
neurčitou po dobu nejméně 6 měsíců ve výši 500 Kč.
(4) Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje, pokud agentura práce přijme
do pracovněprávního vztahu uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání
podle této dohody.
(5) Dohoda o sdíleném zprostředkování zaměstnání obsahuje
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) počet uchazečů o zaměstnání, kterým bude agenturou práce zprostředkováváno
zaměstnání,
c) dobu, po kterou bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání uchazečům
o zaměstnání; tato doba nesmí překročit 6 měsíců,
d) počet uchazečů o zaměstnání, kterým agentura práce zprostředkuje zaměstnání
v době sjednané podle písmene c),
e) závazek agentury práce informovat krajskou pobočku Úřadu práce ve sjednaných
termínech o průběhu zprostředkování zaměstnání,
f) závazek agentury práce neprodleně informovat krajskou pobočku Úřadu práce
o tom, že uchazeč o zaměstnání
1. se nedostavil ve sjednaném termínu na jednání s agenturou práce nebo
k zaměstnavateli k projednání možného nástupu do zaměstnání,
2. odmítl zprostředkované zaměstnání,
3. bude přijat do zprostředkovaného zaměstnání, včetně dne nástupu
do zaměstnání,
g) způsob ověření zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce,
h) druh příspěvku, který bude agentuře práce poskytnut,
i) výši, termín a způsob poskytnutí příspěvku,
j) závazek agentury práce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud agentura
práce nesplní závazky sjednané podle písmen b) až d), nebo pokud jí byl jejím zaviněním
příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, lhůtu pro vrácení
a podmínky vrácení tohoto příspěvku a
k) ujednání o vypovězení dohody.
(6) V závislosti na druhu příspěvků poskytovaných podle odstavce 3 lze v dohodě sjednat
i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. Součástí dohody je jmenný seznam
uchazečů o zaměstnání, kterým je agentura práce povinna zprostředkovávat zaměstnání.
(7) Nevrácení příspěvku ve stanovené lhůtě je porušením rozpočtové kázně46).
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) způsob předávání informací o průběhu zprostředkování zaměstnání a o spolupráci
uchazeče o zaměstnání s agenturou práce,
b) termín a způsob úhrady příspěvků podle odstavce 3 a
c) způsob výběru agentury práce, se kterou bude uzavřena dohoda o sdíleném
zprostředkování zaměstnání.
____________________
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46

) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
***
§ 136

(1) Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna mít v místě pracoviště
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna
uchovávat podle § 102 odst. 3. Splnění povinnosti podle věty první se nevyžaduje, splnil-li
zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu
zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle
zákona o nemocenském pojištění.
(2) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení
způsobem umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru
pojištěnců
a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání
a jeho skončení anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu
práce pro smluvního zaměstnavatele,
b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění,
c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy
jeho sídla nebo trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání.
(3) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a
sociálních věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje
a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou
Úřadu práce,
c) poskytované podle § 8a odst. 1 písm. o) tohoto zákona.
***
§ 138
V zařízeních ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů v působnosti Ministerstva
obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, v zařízeních
Národního bezpečnostního úřadu a Bezpečnostní informační služby, Bezpečnostní
informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce
bezpečnostních sborů, kde by výkonem kontroly mohlo dojít k ohrožení utajovaných
informací, může být kontrola prováděna jen se souhlasem příslušného ministerstva
a v zařízeních Národního bezpečnostního úřadu a Bezpečnostní informační služby,
Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální
inspekce bezpečnostních sborů jen se souhlasem jejich ředitele.
***
§ 139
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(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení,
c) vykonává nelegální práci,
d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87,
f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením
nebo
evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného
podílu stanovenou v § 81,
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro
účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, nebo
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto
zákoně stanovenou.,
e) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede
neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo
f) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1.
(3) Za přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do
1 000 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. c), e) a odstavce 2 písm. d) a e) lze uložit pokutu do 100 000
Kč,
d) podle odstavce 2 písm. c) a f) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
e) podle odstavce 1 písm. d) a f) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 140
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při
zprostředkování zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy,
c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto
zákoně stanovenou,
e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že
jako zaměstnavatel
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením
nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
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b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného
podílu stanovenou v § 81, nebo
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro
účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně dalších zákonů.,
d) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede
neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo
e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že neprovede vyšetření
zdravotního stavu podle § 9 odst. 1 nebo je neprovede ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 1.
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2
písm. a) a b),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a e),
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 písm. d),
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,
f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a e), nejméně však
ve výši 250 000 Kč 50 000 Kč.
***
§ 141a
(1) Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 139 odst. 1 písm. f) nebo za správní delikt
podle § 140 odst. 1 písm. e) ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická
osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, poskytla v rámci
obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně
ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci podle § 5 písm. e)
bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly.
(2) O tom, zda ručení podle odstavce 1 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce Státní
úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval
v prvním stupni, rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1
písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e).
§ 141b
(1) Právnická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt podle § 140
odst. 1 písm. e), nebo fyzická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za přestupek
podle § 139 odst. 1 písm. f), je povinna uhradit
a) cizinci, který vykonal práci podle § 5 písm. e) bodu 3, dlužnou odměnu,
b) částku rovnající se součtu částek odpovídajících výši
1. pojistného na všeobecné zdravotní pojištění včetně penále90),
2. pojistného na sociální zabezpečení včetně penále21), které by jinak byla
povinna odvést podle jiných právních předpisů, a
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c) náklady související s doručením dlužné odměny podle písmene a), a to i do státu,
jehož je cizinec občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu jeho
posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.
(2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve výši základní měsíční
sazby minimální mzdy91) za každý měsíc trvání výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e)
bodu 3. Má se za to, že cizinec vykonával práci 3 měsíce.
(3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a c) ručí právnická nebo fyzická osoba,
které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce podle § 5
písm. e) bodu 3, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo
prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o
nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče
vědět měly a mohly.
(4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá Úřad práce Státní
úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, který o uložení pokuty rozhodoval
v prvním stupni, rozhodnutí. Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 139 odst. 1
písm. f) nebo za správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. e).
______________
21
) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
90
) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.
91
) § 111 zákoníku práce.
***
§ 147b
Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby sdělují na
výzvu Úřadu práce a ministerstva bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro zařazení a
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo
podporu při rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
pro povolení k zaměstnání cizince, pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní
činnosti dítěte a pro kontrolní činnost; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
***
§ 147c
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Úřadu práce,
Úřadu práce, Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce pro
výkon státní správy na úseku zaměstnanosti
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,

25

d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné
číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum,
místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož
území k narození došlo,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu
nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) omezení svéprávnosti,
j) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
k) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
l) rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
m) rodné číslo dítěte,
n) u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní
a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí
právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky,
datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti
nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo a jeho změny,
f) státní občanství,

26

g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) omezení svéprávnosti,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela,
rodné číslo nebo datum narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné
číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce nebo opatrovníka, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
o) vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na
jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti
nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,
r) u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména,
příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla
osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení
osvojení dítěte,
s) jméno, popřípadě jména, a příjmení
1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím
příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo
jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je
cizinec, který je obyvatelem,
3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o
sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem
nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,
4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo
sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,
5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají
přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
t) údaje o zaměstnavateli a pracovním místě držitele modré karty.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
d) rodné číslo a jeho změny.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

27

§ 147d
(1) Údaje z evidencí podle § 6 odst. 1 písm. g) h) 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.
(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.

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů
§1
Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České
správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy
v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů
a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového
pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v
hmotné nouzi a sociální péče a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných.
***
§6
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení se zřizují pro obvody, které jsou shodné
s územními obvody okresů.
(2) Na území hlavního města Prahy vykonává působnost okresní správy sociálního
zabezpečení Pražská správa sociálního zabezpečení. Na území města Brna vykonává
působnost okresní správy sociálního zabezpečení Městská správa sociálního zabezpečení
Brno.
(3) Okresní správy sociálního zabezpečení plní v rámci své působnosti úkoly stanovené tímto
zákonem, pokud není jinými obecně závaznými předpisy stanoveno, že tyto úkoly plní jiný
orgán.
(4) Okresní správy sociálního zabezpečení
a) rozhodují
1. ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění,
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2. zrušen
3. ve sporu mezi občanem a jeho zaměstnavatelem o správnost zápisu v
evidenčním listu důchodového pojištění (dále jen "evidenční list"),
4. zrušen
5. zrušen
6. zrušen
7. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti včetně záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a
o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále,
8. zrušen
9. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního
zabezpečení, pokud jim bylo v jednotlivých případech svěřeno,
10. o pokutách za nesplnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně
výdělečně činných (§ 120c) v sociálním zabezpečení,
11. o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto
dítě po 31. prosinci 1995 do 30. června 2007, a o době a rozsahu péče o dítě ve věku do
18 let, je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, a péče
osoby pečující osobně o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně
bezmocnou osobu starší 80 let, jde-li o doby péče o tyto děti a bezmocné osoby po 31.
prosinci 1995 do 31. prosince 2006,
12. o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o osobu, která je podle
zvláštního právního předpisu52b) závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká
závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), jde-li o dobu
péče o tuto osobu po 31. prosinci 2006, a o době a rozsahu péče osoby pečující osobně o
osobu mladší 10 let, která je podle zvláštního právního předpisu52b) závislá na pomoci
jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
13. o tom, zda osoba samostatně výdělečně činná pečuje o osobu mladší 10 let,
která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je
závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), v největším rozsahu52c),
14. zrušen
15. zrušen
16. zrušen
17. o započtení celého kalendářního roku do doby zaměstnání před 1. lednem
1976, jestliže člen jednotného zemědělského družstva nepracoval stanovený počet
pracovních dnů, popřípadě jinak určený pracovní úvazek,
18. ve věcech osob zdravotně znevýhodněných,
b) zrušeno
c) vrací zaměstnanci přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
d) doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8 odst. 3) zařazení na pracovní
rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními,
e) zrušeno
f) zrušeno
g) zrušeno
h) vedou potřebnou statistiku a účetní evidenci předepsanou v sociálním zabezpečení,
ch) vedou evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně
činných a občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění,53) kteří si platí pojistné
na důchodové pojištění,
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i) sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto
zákonem,
j) opatřují a předkládají České správě sociálního zabezpečení na její žádost podklady
pro rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění a pro vymáhání neprávem vyplacených
částek dávek důchodového pojištění,
k) navrhují České správě sociálního zabezpečení zápočet dob pojištění a náhradních
dob pojištění ve sporných případech a zápočet doby vojenské služby v jiných než
spojeneckých armádách, kterou konali povinně občané v době nesvobody, včetně doby
zajetí,
l) poskytují občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního
zabezpečení,
m) zrušeno
n) zrušeno
o) kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení a
plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
p) zrušeno
q) posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v rozsahu stanoveném tímto
zákonem (§ 8),
r) vybírají pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti včetně záloh podle zvláštního zákona32) a vymáhají pohledávky ve věcech
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně
pohledávek v těchto věcech na základě mezinárodních smluv; přitom jsou oprávněny
provádět správní výkon rozhodnutí,
s) vyrozumívají písemně ošetřujícího lékaře o tom, že občan, který je dočasně práce
neschopný, byl uznán invalidní na základě soudního řízení o žalobě,
t) vymáhají pohledávky na dávkách důchodového pojištění; přitom jsou oprávněny
provádět správní výkon rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,
u) mohou převzít plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového
pojištění zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění nemocenského
pojištění a důchodového pojištění,
v) vydávají na žádost osob samostatně výdělečně činných potvrzení o výši měsíčního
vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti pro účely posouzení nároku na dávky státní sociální
podpory,
y) navrhují živnostenskému úřadu zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z
důvodu neplnění závazků podnikatele vůči státu.
____________________
32) § 13 a 16 zákona ČNR č. 589/1992 Sb.
52) § 5 odst. 1 písm. r) a s), odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
52b) § 8 zákona č. 108/2006 Sb.
52c) § 9 odst. 8 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 152/2007 Sb.
53) § 6 zákona č. 155/1995 Sb.
***
§7
Místní příslušnost
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Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí
a) sídlem zaniklého zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. u),
b) místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu9a) v České republice,
jde-li o cizince, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) bod 18, písm. c), písm. g) č. 1,
3 a 4, písm. c, ch), i), k), písm. o) č. 1, písm. p), r), s) a v)
c) sídlem zaměstnavatele v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u), nelze-li
určit místní příslušnost podle písmene d); je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, řídí se místní
příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem trvalého pobytu fyzické osoby,
popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v České republice, a nemá-li fyzická
osoba hlášený ani trvalý pobyt v České republice a její místo trvalého pobytu je v cizině,
místem jejího podnikání na území České republiky, popřípadě je-li zaměstnavatelem fyzická
osoba, která nemá trvalý ani hlášený pobyt na území České republiky a ani na území České
republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu na území České republiky
zaměstnance, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem výkonu
práce těchto zaměstnanců v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. o), r) a u),
d) místem útvaru zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, v případech
uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) bodě 3, písm. o), r) a u),
e) místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4
písm. písm. ch), o), r) a v), nemá-li osoba samostatně výdělečně činná místo trvalého pobytu
na území České republiky, popřípadě, jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu v České
republice 9a); je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná
okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení fyzické osoby
převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti,
f) místem výkonu samostatné výdělečné činnosti v případech uvedených v § 6 odst. 4
písm. g) č. 1, písm. ch), písm. o) č. 1, písm. r) a v), nemá-li osoba samostatně výdělečně činná
místo trvalého pobytu na území České republiky; je-li několik míst výkonu samostatné
výdělečné činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž
obvodu podle prohlášení fyzické osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.
g) místem trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o cizince, místem hlášeného pobytu9a) v
České republice, osoby, která byla bezmocná před 1. lednem 2007 nebo která je závislá na
péči nebo pomoci jiné osoby, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 až 13;
přitom je rozhodné místo trvalého, popřípadě hlášeného pobytu ke dni skončení péče, a v
případě trvání péče místo trvalého, popřípadě hlášeného pobytu ke dni podání návrhu na
zahájení řízení (§ 85 odst. 2).
____________________
9a) § 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§8
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti
(1) Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost
fyzických osob pro účely sociálního zabezpečení a pro účely poskytnutí dávek a průkazu
osoby se zdravotním postižením podle jiných právních předpisů9b) při zjišťovacích a
kontrolních lékařských prohlídkách. Za tím účelem posuzují
a) invaliditu a změnu stupně invalidity, a jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z
povolání, také skutečnost, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z
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povolání; tato podmínka je splněna, pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání je jedinou
nebo rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
b) dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z
důvodu tohoto zdravotního stavu výdělečnou činnost,
c) zrušeno
c) zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou,
d) zrušeno
e) schopnost pohyblivosti a orientace a pro účely řízení o přiznání průkazu osoby se
zdravotním postižením, a zda jde pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku o osobu s těžkou
vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým postižením nebo s těžkým
zrakovým postižením anebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a zdravotní stav
nevylučuje poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku,
f) zrušeno
g) stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči.
(2) Okresní správa sociálního zabezpečení provede zjišťovací lékařskou prohlídku na základě
žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán.
(3) Okresní správa sociálního zabezpečení provede kontrolní lékařskou prohlídku
a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního
zabezpečení na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je
posudek žádán,
b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní
lékařské prohlídky,
c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož
žádosti provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku; v
těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán
o výsledku posouzení,
d) z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího
stupně pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; v
těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci
v hmotné nouzi o výsledku posouzení,
e) z podnětu Úřadu práce České republiky, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická
osoba je osobou se zdravotním postižením; v těchto případech je okresní správa sociálního
zabezpečení povinna informovat Úřad práce České republiky o výsledku posouzení, nebo
f) z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání
invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je
osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti,
g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení
povinna informovat ministerstvo o výsledku posouzení.
(4) Úkoly okresní správy sociálního zabezpečení uvedené v odstavci 1 může plnit pouze
lékař.
(5) Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení k posuzování zdravotního stavu
podle odstavce 1 se řídí
a) místem trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, popřípadě místem
pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; nemá-li fyzická osoba takový
pobyt na území České republiky, řídí se místní příslušnost místem, kde se na území České
republiky obvykle zdržuje, nebo
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b) sídlem věznice, popřípadě vazební věznice (dále jen „věznice“), je-li fyzická osoba
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby.
(6) Na žádost fyzické osoby, jejíž zdravotní stav má být posouzen, nebo s jejím souhlasem
může okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle odstavce 5 požádat o posouzení
této osoby okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu je tato osoba
zaměstnána nebo se v něm dlouhodobě zdržuje, popřípadě je hospitalizována ve
zdravotnickém zařízení lůžkové péče nebo jsou jí poskytovány pobytové sociální služby v
zařízení sociálních služeb nebo je jí poskytováno vzdělávání pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením9c), anebo okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním
obvodu se nachází zdravotnické zařízení poskytovatele, který posuzované osobě poskytuje
zdravotní služby, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje vzhledem k charakteru
nemoci posouzení tímto poskytovatelem zdravotních služeb.
(7) Okresní správy sociálního zabezpečení podávají posudky o tom, zda zdravotní stav osob,
jejichž důchodové pojištění provádějí orgány uvedené v § 9, odůvodňuje poskytnutí dávky
důchodového pojištění anebo dávky nebo služby sociální péče.
(8) Při posuzování podle odstavce 1 vychází okresní správa sociálního zabezpečení zejména z
nálezu ošetřujícího lékaře, popřípadě výsledků funkčních vyšetření a výsledků vlastního
vyšetření lékaře, který plní úkoly okresní správy sociálního zabezpečení podle odstavce 1, a z
podkladů stanovených jinými právními předpisy9d). Při posuzování podle odstavce 1 lze
vycházet také z podkladů vypracovaných lékařem určeným Českou správou sociálního
zabezpečení; při posuzování souvislosti vzniku invalidity s pracovním úrazem nebo s nemocí
z povolání vychází též ze záznamu o úrazu a z posudku, kterým se uznává nemoc z povolání.
(9) Česká správa sociálního zabezpečení posuzuje invaliditu a dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav dítěte a jeho neschopnost vykonávat z důvodu tohoto zdravotního stavu
výdělečnou činnost pro účely řízení o námitkách (§ 88). Česká správa sociálního
zabezpečení posuzuje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou pro účely odvolacího
řízení. Rozhoduje-li o důchodu orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst. 1, vydává
Česká správa sociálního zabezpečení posudky podle věty první na základě žádosti tohoto
orgánu. Úkoly České správy sociálního zabezpečení podle věty první a druhé může plnit
pouze lékař. Z posuzování podle věty první je vyloučen lékař, který tutéž věc posuzoval nebo
pro takové posouzení vypracoval podklad pro účely rozhodnutí správního orgánu v prvním
stupni řízení.
(10) Okresní správa sociálního zabezpečení a Česká správa sociálního zabezpečení předá
nebo zašle občanu do 7 dnů stejnopis posudku vydaného podle odstavce 1 písm. a) nebo podle
odstavce 9 věty první; náležitosti tohoto posudku stanoví prováděcí právní předpis.
____________________
9b)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9c)
§ 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9d)
Například § 25 odst. 3 zákona o sociálních službách.
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***
ČÁST ŠESTÁ
ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI
A ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH
HLAVA PRVNÍ
ŘÍZENÍ VE VĚCECH OSOB ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH
§ 55
Zahájení řízení
(1) Řízení o uznání osoby za osobu zdravotně znevýhodněnou se zahajuje
na základě písemné žádosti občana. Řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou
nelze zahájit v případě, že občan byl uznán invalidním nebo že probíhá řízení o přiznání
invalidního důchodu.
(2) Řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou, se
zahajuje na základě písemné žádosti osoby zdravotně znevýhodněné nebo z moci úřední.
§ 56
Přerušení a zastavení řízení
(1) Jestliže se občan v řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou
nepodrobil vyšetření zdravotního stavu anebo nepředložil nálezy ošetřujících lékařů,
které má, nebo nesdělil anebo nedoložil další údaje, které jsou potřebné pro vypracování
posudku pro účely řízení o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou, ačkoliv k tomu
byl vyzván, může být řízení přerušeno až do doby, kdy se občan tomuto vyšetření
podrobí nebo kdy předloží tyto nálezy anebo sdělí či doloží požadované údaje, pokud byl
občan ve výzvě na tento následek upozorněn. Trvalo-li přerušení řízení podle předchozí
věty aspoň 12 měsíců, lze řízení zastavit.
(2) Řízení o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se přerušuje
dnem zahájení řízení o přiznání invalidního důchodu posuzovanému občanu. Okresní
správa sociálního zabezpečení pokračuje v řízení o uznání občana za osobu zdravotně
znevýhodněnou, pokud v řízení o přiznání invalidního důchodu byl vydán posudek, že
občan není invalidní.

§ 57
Úkony účastníků
Ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se v řízení o uznání občana za osobu
zdravotně znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně
znevýhodněnou, nepoužije.
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§ 58
Lhůty pro vydání rozhodnutí
Lhůty pro vydání rozhodnutí se v řízení o uznání občana za osobu zdravotně
znevýhodněnou a v řízení o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou,
prodlužují o lhůty pro vydání posudku uvedené v § 16a odstavci 2.
§ 59
Rozhodnutí
(1) V rozhodnutí o uznání občana za osobu zdravotně znevýhodněnou se jako
den, od kterého občan je osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto dnem je den,
kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci.
(2) V rozhodnutí o tom, že občan přestal být osobou zdravotně znevýhodněnou,
se jako den, od kterého občan již není osobou zdravotně znevýhodněnou, uvádí, že tímto
dnem je den, kterým toto rozhodnutí nabývá právní moci.
§ 60
Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných
Osoba zdravotně znevýhodněná je povinna se na výzvu okresní správy sociálního
zabezpečení podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření
podle § 16a odst. 4 písm. a) nebo b). Pokud osoba zdravotně znevýhodněná nesplní tuto
povinnost, přestává být ode dne uvedeného v rozhodnutí okresní správy sociálního
zabezpečení (§ 59 odst. 2) osobou zdravotně znevýhodněnou; podmínkou vydání tohoto
rozhodnutí je, že osoba zdravotně znevýhodněná byla ve výzvě podle věty první na tento
následek upozorněna.
***
§ 90
Doručování písemností
(1) Do vlastních rukou se doručují
a) rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění,
b) posudky zasílané podle § 8 odst. 10 a § 16a odst. 6,
c) výzvy podle § 53.
(2) Povinnost orgánu sociálního zabezpečení doručit písemnost je splněna, jakmile oprávněný
nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění písemnost převezme nebo jakmile byla
držitelem poštovní licence vrácena odesílateli jako nedoručitelná a oprávněný nebo jiný
příjemce dávky důchodového pojištění svým jednáním nebo opomenutím doručení písemnosti
zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže oprávněný nebo jiný příjemce dávky
důchodového pojištění přijetí písemnosti odmítne.
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Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
§ 11
Přestupky na úseku rovného zacházení
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že
a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní
podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité
hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v
zaměstnání,
b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),
c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal
svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho
stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.
(2) Za přestupek podle odstavce 1
a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.
____________________
39)
§ 25c odst. 7 zákoníku práce.
§ 12
Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr tím, že
a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru,
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o
pracovní činnosti. nebo
c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah
práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
(2) Za přestupek podle odstavce 1
a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč 2 000 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.,
c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
***
§ 24
Správní delikty právnických osob na úseku rovného zacházení
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(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku rovného zacházení tím, že
a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní
podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité
hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v
zaměstnání,
b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce),
c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal
svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů,
d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho
stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1
a) písm. a), b) nebo c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) písm. d) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč.
____________________
39)
§ 25c odst. 7 zákoníku práce.
§ 25
Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že
a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru,
dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti. nebo
c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah
práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1
a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč 2 000 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.,
c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.
***
§ 36
(1) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k jejím poměrům, k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž byl spáchán.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, uplynul-li 1 rok od zahájení řízení,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
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(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
§8
Druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa
(1) Za provozní náklady chráněného pracovního místa, na které lze zaměstnavateli podle § 76
zákona poskytnout příspěvek, se považují
a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, kterými jsou
náklady na
1. vedení personální, mzdové nebo sociální agendy zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením,
2. komunikaci se státními orgány a dalšími subjekty v souvislosti se
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
3. nájemné za plochy pracovních, skladových nebo manipulačních prostor
spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
4. povinné revize zařízení, bez nichž nemohou být osoby se zdravotním
postižením zaměstnávány,
5. povinné revize objektu sloužícího k zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, pokud je objekt ve vlastnictví zaměstnavatele,
6. služby spojené s užíváním objektu, zejména revize komínů, hromosvodů,
elektroinstalace, jejichž cena je zahrnována do nájemného,
7. zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením, nebo
8. vodné a stočné spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
a) zvýšené správní náklady, které náleží ve výši 7 % 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 v souvislosti 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. pořízení a přizpůsobení pomocných technologických zařízení používaných
zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
3. pořízení komunikačních a orientačních pomůcek,
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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.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního asistenta
nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle § 78 zákona,
nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a).
(3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel
není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad chráněného
pracovního místa.
***
§ 14a
Druhy dalších nákladů, o které lze zvýšit příspěvek na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
(1) Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle § 78 odst. 3 zákona, se považují
a) zvýšené správní náklady ve výši 4 % průměrné měsíční mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, kterými jsou
náklady na
1. vedení personální, mzdové nebo sociální agendy zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením,
2. komunikaci se státními orgány a dalšími subjekty v souvislosti se
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
3. nájemné za plochy pracovních, skladových nebo manipulačních prostor
spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
4. povinné revize zařízení, bez nichž nemohou být osoby se zdravotním
postižením zaměstnávány,
5. povinné revize objektu sloužícího k zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, pokud je objekt ve vlastnictví zaměstnavatele,
6. služby spojené s užíváním objektu, zejména revize komínů, hromosvodů,
elektroinstalace, jejichž cena je zahrnována do nájemného,
7. zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se zaměstnáváním osob se
zdravotním postižením, nebo
8. vodné a stočné spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
a) zvýšené správní náklady, které náleží 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
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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.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního asistenta
nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle § 78 zákona,
nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a).
(3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel
není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad chráněného
pracovního místa.
***
§ 31a
(1) Informace o průběhu zprostředkování zaměstnání a o spolupráci uchazeče o zaměstnání
s agenturou práce poskytuje agentura práce krajské pobočce Úřadu práce způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Příspěvek na sdílené zprostředkování zaměstnání za každého uchazeče o zaměstnání,
kterému agentura práce zprostředkovává zaměstnání na základě dohody s Úřadem práce,
je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody podle § 119a zákona.
(3) Příspěvek za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou
je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního poměru uchazeče o zaměstnání.
(3) Příspěvek za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru
na dobu neurčitou po dobu nejméně 6 měsíců je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne
uplynutí této doby.
(4) Příspěvek za setrvání umístěného uchazeče o zaměstnání v pracovním poměru na dobu
neurčitou po dobu nejméně 6 měsíců je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy agentura
práce tuto skutečnost oznámila krajské pobočce Úřadu práce.
(5) (4) Příspěvky se poskytují bezhotovostně převodem na účet agentury práce.
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