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 Parlament se usnesl na tomto zákon• •eské republik y: 
 

•ÁST PRVNÍ 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

HLAVA I 
 

P•EDM•T ÚPRAVY 
 

§ 1 
 

 Tento zákon v souladu s právem Evropských spole•en ství 1) upravuje zabezpe•ování státní 
politiky zam•stnanosti, jejímž cílem je dosažení pl né zam•stnanosti a ochrana proti 
nezam•stnanosti. 
  

HLAVA II 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 2 
 

Státní politika zam•stnanosti 
 

 (1) Státní politika zam•stnanosti v •eské republic e zahrnuje zejména 
  
a) zabezpe•ování práva na zam•stnání, 
  
b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce,  zpracovávání prognóz a koncepcí zam•stnanosti 
a rozvoje lidských zdroj• na úseku trhu práce, prog ram• a projekt• pro pracovní uplatn•ní 
fyzických osob, 
  
c) koordinaci opat•ení v oblasti zam•stnanosti a ro zvoje lidských zdroj• na úseku trhu práce v 
souladu s evropskou strategií zam•stnanosti a podmí nkami pro •erpání pomoci z Evropského 
sociálního fondu, 
  
d) tvorbu a koordinaci jednotlivých program• a opat •ení k zajišt•ní priorit v oblasti 
zam•stnanosti a rozvoje lidských zdroj• na úseku tr hu práce, 
  
e) uplat•ování aktivní politiky zam•stnanosti, 



  
f) tvorbu a zapojení do mezinárodních program• souv isejících s rozvojem zam•stnanosti a lidských 
zdroj• na úseku trhu práce, 
  
g) hospoda•ení s prost•edky na politiku zam•stnanos ti, 
  
h) poskytování informa•ních, poradenských a zprost• edkovatelských služeb na trhu práce, 
  
i) poskytování podpory v nezam•stnanosti a podpory p•i rekvalifikaci, 
  
j) opat•ení na podporu a dosažení rovného zacházení  s muži a ženami, s osobami bez ohledu na 
jejich rasový a etnický p•vod, s osobami se zdravot ním postižením a s dalšími skupinami osob, 
které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud j de o p•ístup k zam•stnání, rekvalifikaci, 
p•ípravu k práci a ke specializovaným rekvalifika•n ím kurz•m, a opat•ení pro zam•stnávání t•chto 
osob, 
  
k) opat•ení pro zam•stnávání fyzických osob se zdra votním postižením a dalších skupin fyzických 
osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, 
  
l) usm•r•ování zam•stnávání pracovních sil ze zahra ni•í na území •eské republiky a z území •eské 
republiky do zahrani•í. 
  
 (2) Státní politiku zam•stnanosti vytvá•í stát a p odílejí se na ní další subjekty •inné na 
trhu práce, zejména zam•stnavatelé a odborové organ izace; p•i provád•ní státní politiky 
zam•stnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty •innými na trhu práce, zejména s územními 
samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruž eními osob se zdravotním postižením a 
organizacemi zam•stnavatel•. 
  
 (3) Státní správu v oblasti státní politiky zam•st nanosti v •eské republice vykonávají 
  
a) Ministerstvo práce a sociálních v•cí (dále jen " ministerstvo"), 
  
b) ú•ady práce. 
  

§ 3 
 

Ú•astníci právních vztah• 
 

 (1) Ú•astníky právních vztah• podle tohoto zákona jsou 
  
a) •eská republika zastupovaná ministerstvem a ú•ad y práce, 
  
b) fyzické osoby, které mají zp•sobilost být zam•st nancem; 2) fyzickými osobami jsou státní 
ob•ané •eské republiky a za stejných podmínek cizin ci, 3) kte•í spl•ují podmínky pro zam•stnávání 
stanovené tímto zákonem, 
  
c) zam•stnavatelé; 4) za zam•stnavatele se považují  rovn•ž organiza•ní složky zahrani•ní 
právnické osoby nebo zahrani•ní fyzické osoby opráv n•né podnikat na území •eské republiky podle 
zvláštních právních p•edpis•, 5) 
  
d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle  zvláštních právních p•edpis• 6) vykonávající 
•innosti podle tohoto zákona. 
  
 (2) Státní p•íslušník jiného •lenského státu Evrop ské unie (dále jen "ob•an Evropské 
unie") a jeho rodinný p•íslušník 7) mají stejné prá vní postavení v právních vztazích upravených 
tímto zákonem jako ob•an •eské republiky, pokud ten to zákon nestanoví jinak. 
  
 (3) Rodinní p•íslušníci ob•ana •eské republiky, kt e•í nejsou státními p•íslušníky •eské 
republiky ani jiného •lenského státu Evropské unie,  mají v právních vztazích upravených tímto 
zákonem stejné právní postavení jako ob•an •eské re publiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  

§ 4 
 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace p•i uplat•ován í práva na zam•stnání 
 

 (1) Ú•astníci právních vztah• podle § 3 odst. 1 pí sm. a), c) a d) jsou povinni zajiš•ovat 
rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplat•uj ícími právo na zam•stnání; za nerovné 
zacházení se nepovažuje rozlišování, které stanoví tento zákon nebo zvláštní právní p•edpis. 
  
 (2) P•i uplat•ování práva na zam•stnání je zakázán a p•ímá i nep•ímá diskriminace z d•vodu 
pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnickéh o p•vodu, národnosti, státního ob•anství, 
sociálního p•vodu, rodu, jazyka, zdravotního stavu,  v•ku, náboženství •i víry, majetku, 
manželského a rodinného stavu nebo povinností k rod in•, politického nebo jiného smýšlení, 
•lenství a •innosti v politických stranách nebo pol itických hnutích, v odborových organizacích 
nebo organizacích zam•stnavatel•; diskriminace z d• vodu t•hotenství nebo mate•ství se považuje za 
diskriminaci z d•vodu pohlaví. Za diskriminaci se p ovažuje i jednání zahrnující podn•cování, 
navád•ní nebo vyvolávání nátlaku sm••ujícího k disk riminaci. 
  
 (3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacháze ní z d•vodu uvedeného v odstavci 2, 
pokud z povahy zam•stnání nebo souvislostí vyplývá,  že tento d•vod p•edstavuje podstatný a 
rozhodující požadavek pro výkon zam•stnání, které m á fyzická osoba vykonávat, a který je pro 



výkon tohoto zam•stnání nezbytný; cíl sledovaný tak ovou výjimkou musí být oprávn•ný a požadavek 
p•im••ený. 
  
 (4) Za diskriminaci se rovn•ž nepovažují zákonem s tanovená opat•ení, jejichž cílem je 
p•edcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají  z p•íslušnosti fyzické osoby ke skupin• 
vymezené n•kterým z d•vod• uvedených v odstavci 2 a  opat•ení p•ijímaná podle § 6 odst. 1 písm. e) 
a § 8 odst. 1 písm. c). 
  
 (5) P•ímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je,  bylo nebo by bylo na základ• 
rozlišování podle vymezených diskrimina•ních d•vod•  s fyzickou osobou zacházeno mén• p•ízniv•, 
než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. 
  
 (6) Nep•ímou diskriminací se rozumí jednání, kdy z dánliv• neutrální rozhodnutí, 
rozlišování nebo postup znevýhod•uje •i zvýhod•uje fyzickou osobu v••i jiné na základ• 
rozlišování podle vymezených diskrimina•ních d•vod• ; nep•ímou diskriminací z d•vodu zdravotního 
stavu je i odmítnutí nebo opomenutí p•ijmout opat•e ní, která jsou v konkrétním p•ípad• nezbytná, 
aby fyzická osoba se zdravotním postižením m•la p•í stup k zam•stnání. Za nep•ímou diskriminaci se 
nepovažuje, pokud zdánliv• neutrální rozhodnutí, ro zlišování nebo postup jsou objektivn• 
od•vodn•ny cílem a prost•edky k dosažení uvedeného cíle jsou p•im••ené a nezbytné, nebo pokud u 
osob se zdravotním postižením je právnická nebo fyz ická osoba povinna u•init vhodná opat•ení k 
odstran•ní nevýhod vyplývajících z takového rozhodn utí, rozlišování nebo postupu. 
  
 (7) Obt•žováním se rozumí jednání, které je druhou  fyzickou osobou oprávn•n• vnímáno jako 
nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož zám•r nebo  d•sledek vede ke snížení d•stojnosti fyzické 
osoby nebo k vytvá•ení nep•átelského, ponižujícího nebo zneklid•ujícího prost•edí. 
  
 (8) Sexuálním obt•žováním se rozumí jakákoliv form a nežádoucího ústního nebo jiného než 
ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo v ýsledkem je narušení d•stojnosti osoby, 
zejména když se vytvá•í zastrašující, nep•átelské, ponižující, poko•ující nebo urážející 
prost•edí. 
  
 (9) Obt•žování z d•vodu p•íslušnosti k pohlaví, se xuální orientace, rasového nebo 
etnického p•vodu, zdravotního postižení, v•ku, nábo ženství •i víry a sexuální obt•žování se 
považuje za diskriminaci. 
  
 (10) Dojde-li p•i uplat•ování práva na zam•stnání k porušování práv a povinností 
vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskrimina ci, má fyzická osoba právo se domáhat, aby 
  
a) bylo upušt•no od tohoto porušování, 
  
b) byly odstran•ny následky tohoto porušování a 
  
c) jí bylo dáno p•im••ené zadostiu•in•ní. 
  
 (11) Pokud byla ve zna•né mí•e snížena d•stojnost fyzické osoby nebo její vážnost a nebylo 
posta•ující zajišt•ní nápravy podle odstavce 10, má  právo na náhradu nemajetkové újmy v pen•zích. 
  
 (12) Výši náhrady podle odstavce 11 ur•í na návrh fyzické osoby soud s p•ihlédnutím k 
závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo. 
  

§ 5 
 

Vymezení n•kterých pojm• 
 

 Pro ú•ely tohoto zákona se rozumí 
  
a) identifika•ními údaji 
1. u fyzické osoby jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení , pop•ípad• rodné p•íjmení, státní ob•anství, 
rodné •íslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné •íslo p•id•leno, bydlišt• osoby, 
2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, síd lo, identifika•ní •íslo osoby, 
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem, 8) obcho dní firma nebo jméno, pop•ípad• jména, 
p•íjmení, rodné •íslo, místo podnikání, identifika• ní •íslo, bylo-li p•id•leno, 
4. u zahrani•ní osoby údaje uvedené pod bodem 2 neb o 3 a umíst•ní organiza•ní složky v •eské 
republice, 
  
b) bydlišt•m 
1. u státního ob•ana •eské republiky adresa místa t rvalého pobytu na území •eské republiky, 
2. u cizince, 3) který je ob•anem Evropské unie neb o jeho rodinným p•íslušníkem anebo rodinným 
p•íslušníkem ob•ana •eské republiky, adresa trvaléh o nebo p•echodného pobytu na území •eské 
republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa,  kde se na území •eské republiky obvykle 
zdržuje, 
3. u cizince, 3) který není ob•anem Evropské unie a ni jeho rodinným p•íslušníkem ani rodinným 
p•íslušníkem ob•ana •eské republiky, adresa místa t rvalého pobytu na území •eské republiky, 
  
c) vážnými d•vody d•vody spo•ívající v 
1. nezbytné osobní pé•i o dít• ve v•ku do 4 let, 
2. nezbytné osobní pé•i o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního p•edpisu považuje za 
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stup ni II (st•edn• t•žká závislost), ve stupni III 
(t•žká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislos t) 3a), pokud s uchaze•em o zam•stnání trvale 
žije a spole•n• uhrazují náklady na své pot•eby; ty to podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, 
která se pro ú•ely d•chodového pojišt•ní považuje z a osobu blízkou, 



3. docházce dít•te do p•edškolního za•ízení a povin né školní docházce dít•te, 
4. míst• výkonu nebo povaze zam•stnání druhého manž ela nebo registrovaného partnera, 
5. zdravotních d•vodech, které podle léka•ského pos udku brání vykonávat zam•stnání nebo plnit 
povinnost sou•innosti s ú•adem práce p•i zprost•edk ování zam•stnání, nebo 
6. jiných vážných osobních d•vodech, nap•íklad etic kých, mravních •i náboženských, nebo d•vodech 
hodných zvláštního z•etele, 
  
d) soustavnou p•ípravou na budoucí povolání doba de nního studia na st•ední škole, konzervato•i, 
vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státn í jazykové zkoušky a doba prezen•ního studia 
na vysoké škole 9), a to v•etn• prázdnin, které jso u sou•ástí školního nebo akademického roku, 
  
e) nelegální prací, 
1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnic kou nebo fyzickou osobu na základ• 
pracovn•právního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li  o manžela nebo dít• této fyzické osoby, nebo 
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v roz poru s vydaným povolením k zam•stnání nebo bez 
tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadová no, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému 
pobytu za ú•elem zam•stnání ve zvláštních p•ípadech  (dále jen „zelená karta“) vydaným podle 
zvláštního právního p•edpisu 9a) nebo bez zelené ka rty, je-li podle tohoto zákona vyžadována; to 
neplatí v p•ípad• p•evedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, 
  
f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních •inn ostí podle jejich obvyklého seskupení na trhu 
práce, jejichž výkon p•edpokládá ur•itou odbornou a  další zp•sobilost. 
  

HLAVA III 
 

P•SOBNOST MINISTERSTVA 
 

§ 6 
 

 (1) Ministerstvo •ídí a kontroluje výkon státní sp rávy a dodržování zákonnosti p•i 
zabezpe•ování státní politiky zam•stnanosti. P•itom  
  
a) zpracovává celostátní koncepce a programy státní  politiky zam•stnanosti a •ešení st•žejních 
otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrh•m ovliv•ujícím státní politiku zam•stnanosti, 
které zpracovávají jiné úst•ední orgány státní sprá vy, 
  
b) soustavn• sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává prognózy vývoje 
zam•stnanosti a p•ijímá opat•ení na ovlivn•ní poptá vky a nabídky práce a k vytvá•ení souladu mezi 
zdroji a pot•ebami pracovních sil v •eské republice  a p•ijímá opat•ení k usm•r•ování pracovních 
sil ze zahrani•í na území •eské republiky a pracovn ích sil do zahrani•í, 
  
c) zabezpe•uje tvorbu a v souladu s vývojem trhu pr áce aktualizaci Národní soustavy povolání, 
která obsahuje 
1. název a •íselné ozna•ení povolání vyjád•ené kóde m, 
2. stru•ný popis povolání, 
3. pracovní •innosti v povolání, 
4. p•edpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifik a•ní, odborné a zdravotní, 
5. další údaje související s povoláním, a zve•ej•uj e ji v elektronické podob• zp•sobem 
umož•ujícím dálkový p•ístup; na její tvorb• a aktua lizaci spolupracuje se správními ú•ady a 
územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob p•sobících na trhu práce, 
  
d) •ídí ú•ady práce, 
  
e) p•ijímá opat•ení na podporu a dosažení rovného z acházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu 
na jejich rasový nebo etnický p•vod, s osobami se z dravotním postižením a s dalšími skupinami 
osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, p okud jde o p•ístup k zam•stnání, 
rekvalifikaci, p•íprav• k práci a specializovaným r ekvalifika•ním kurz•m, a p•ijímá opat•ení pro 
zam•stnávání t•chto osob, 
  
f) spravuje a poskytuje prost•edky na zabezpe•ování  státní politiky zam•stnanosti, rozhoduje o 
jejich použití, zajiš•uje národní financování opat• ení v oblasti zam•stnanosti a rozvoje lidských 
zdroj• na úseku trhu práce, která jsou obsažena v p rogramech Evropského sociálního fondu, a 
zabezpe•uje projek•ní •ešení a programov• technické  vybavení informa•ního systému v oblasti 
zam•stnanosti a koordinuje •innosti v rámci systému  Evropských služeb zam•stnanosti, 
  
g) zabezpe•uje rozvíjení mezinárodních vztah• a mez inárodní spolupráci v oblasti zam•stnanosti a 
lidských zdroj• na úseku trhu práce, v•etn• spolupr áce s Evropským spole•enstvím, 
  
h) spolupracuje s p•íslušnými orgány ve•ejné správy  •lenských stát• Evropské unie v souvislosti s 
vysíláním zam•stnanc• k výkonu práce na území jinéh o •lenského státu, 
  
i) z•izuje státní rekvalifika•ní st•ediska a pracov n• rehabilita•ní st•ediska pro osoby se 
zdravotním postižením, 
  
j) vede pro ú•ely zam•stnanosti centrální evidenci zájemc• o zam•stnání, uchaze•• o zam•stnání, 
osob se zdravotním postižením, cizinc•, volných pra covních míst, volných pracovních míst 
obsaditelných držiteli zelené karty, a evidenci pov olení k výkonu um•lecké, kulturní, sportovní a 
reklamní •innosti d•tí, 
  
k) ud•luje a odnímá povolení právnickým nebo fyzick ým osobám ke zprost•edkování zam•stnání a vede 



evidenci agentur práce, 
  
l) vykonává kontrolní •innost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném pohybu služeb 
9b), v•etn• ukládání pokut, 
  
m) zve•ej•uje v elektronické podob• zp•sobem umož•u jícím dálkový p•ístup písemné materiály 
vztahující se k poskytování prost•edk• státního roz po•tu na nástroje a opat•ení aktivní politiky 
zam•stnanosti, s výjimkou materiál• obsahujících os obní údaje fyzických osob, které nejsou 
p•ímými p•íjemci t•chto prost•edk•. 
  
 (2) Evidence vedené podle odstavce 1 písm. j) vych ázejí z údaj• ú•ad• práce a mohou být 
ministerstvem a ú•ady práce využívány k pln•ní povi nností, které pro n• vyplývají z tohoto 
zákona, a dále mohou být využívány k ú•el•m stanove ným zvláštními právními p•edpisy; pro jiné 
ú•ely [nap•íklad odstavec 1 písm. a) a b)] se údaje  používají anonymn•. 
  

HLAVA IV 
 

Ú•ADY PRÁCE A JEJICH P•SOBNOST 
 

§ 7 
 

 (1) Ú•ady práce jsou správní ú•ady. V •ele ú•adu p ráce je •editel; jeho jmenování a 
odvolání se •ídí zvláštním právním p•edpisem. 10) 
  
 (2) Správní obvody ú•ad• práce jsou shodné s územn ími obvody okres•. 11) Správním obvodem 
Ú•adu práce hlavního m•sta Prahy je území obvod• hl avního m•sta Prahy. 11) Názvy a sídla ú•ad• 
práce jsou uvedeny v p•íloze •. 1 k tomuto zákonu. 
  
 (3) Místní p•íslušnost ú•adu práce se •ídí místem,  ve kterém je nebo má být zam•stnání 
vykonáváno, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
  
 (4) K zabezpe•ení spolupráce na trhu práce vytvá•e jí ú•ady práce poradní sbory složené 
zejména ze zástupc• odborových organizací, organiza cí zam•stnavatel•, družstevních orgán•, 
organizací zdravotn• postižených a územních samospr ávných celk•. Ú•elem poradních sbor• je 
koordinace p•i realizaci státní politiky zam•stnano sti a rozvoje lidských zdroj• v p•íslušném 
správním obvodu. Poradní sbory se vyjad•ují zejména  k poskytování p•ísp•vk• zam•stnavatel•m v 
rámci aktivní politiky zam•stnanosti, program•m rek valifikace, organizaci poradenské •innosti, 
opat•ením na podporu rovného zacházení se všemi fyz ickými osobami uplat•ujícími právo na 
zam•stnání a k hromadnému propoušt•ní. 
  
 (5) Ú•ady práce vytvá•ejí za ú•elem posouzení vhod né formy pracovní rehabilitace osob se 
zdravotním postižením odborné pracovní skupiny, slo žené zejména ze zástupc• organizací zdravotn• 
postižených a zástupc• zam•stnavatel• zam•stnávajíc ích více než 50 % osob se zdravotním 
postižením. 
  

§ 8 
 

 (1) Ú•ad práce 
  
a) zpracovává koncepci vývoje zam•stnanosti ve svém  správním obvodu, soustavn• sleduje a 
vyhodnocuje situaci na trhu práce a p•ijímá opat•en í na ovlivn•ní poptávky a nabídky práce; za 
tím ú•elem spolupracuje s koordina•ními ú•ady práce  a m•že vyžadovat od zam•stnavatel• informace 
o jejich zám•rech ve vývoji zam•stnanosti, 
  
b) spolupracuje se správními ú•ady, územními samosp rávnými celky, orgány sociálního zabezpe•ení, 
orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravot ní správy, zam•stnavateli a dalšími subjekty 
podle zvláštních právních p•edpis• p•i tvorb• a rea lizaci opat•ení souvisejících s rozvojem trhu 
práce a se zam•stnaností, 
  
c) p•ijímá opat•ení na podporu a dosažení rovného z acházení s muži a ženami, osobami bez ohledu 
na jejich národnost, rasový nebo etnický p•vod, oso bami se zdravotním postižením a s dalšími 
skupinami osob, které mají ztížené postavení na trh u práce, pokud jde o p•ístup k zam•stnání, 
rekvalifikaci, p•íprav• k práci a specializovaným r ekvalifika•ním kurz•m, a p•ijímá opat•ení pro 
zam•stnávání t•chto osob, 
  
d) zabezpe•uje a podporuje projekty a opat•ení souv isející s rozvojem lidských zdroj• v oblasti 
trhu práce uskute••ované v jeho správním obvodu, v• etn• ú•asti na mezinárodních programech a 
projektech, programech a projektech s mezinárodní ú •astí a na programech financovaných z 
Evropských strukturálních fond• a v rámci program• zam•stnanosti a program• Evropského 
spole•enství, ov••uje nové nástroje aktivní politik y zam•stnanosti, 
  
e) provádí zprost•edkování zam•stnání uchaze••m o z am•stnání a zájemc•m o zam•stnání a poskytuje 
další služby v oblasti zam•stnanosti podle tohoto z ákona, 
  
f) poskytuje fyzickým osobám a zam•stnavatel•m pora denské, informa•ní a další služby v oblasti 
zam•stnanosti, 
  
g) zabezpe•uje uplat•ování nástroj• aktivní politik y zam•stnanosti podle tohoto zákona, poskytuje 
p•ísp•vky z prost•edk• na aktivní politiku zam•stna nosti a vyplácí podporu v nezam•stnanosti a 
podporu p•i rekvalifikaci, 



  
h) poskytuje zam•stnavatel•m zam•stnávajícím více n ež 50 % zam•stnanc•, kte•í jsou osobami se 
zdravotním postižením, p•ísp•vek na podporu zam•stn ávání osob se zdravotním postižením, 
  
i) vede pro ú•ely zam•stnanosti evidenci volných pr acovních míst, evidenci zájemc• o zam•stnání, 
evidenci uchaze•• o zam•stnání, evidenci osob se zd ravotním postižením, evidenci cizinc• a 
evidenci povolení k výkonu um•lecké, kulturní, spor tovní nebo reklamní •innosti d•tí; údaje z 
t•chto evidencí p•edává do centrálních evidencí ved ených ministerstvem [§ 6 odst. 1 písm. j)], 
  
j) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi  12) údaje 
1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchaze•• o zam •stnání, v•etn• d•vodu vy•azení z evidence 
uchaze•• o zam•stnání, 
2. o tom, zda je uchaze•i o zam•stnání poskytována podpora v nezam•stnanosti nebo podpora p•i 
rekvalifikaci a o její výši, 
3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou pé•i p•i zprost•edkování zam•stnání, 
4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobéh o zam•stnání nebo odmítla vykonávat krátkodobé 
zam•stnání zprost•edkované ú•adem práce nebo ú•astn it se v cíleném programu k •ešení 
zam•stnanosti (§ 120), 
5. o tom, zda bylo zahájeno •ízení o vy•azení uchaz e•e o zam•stnání z evidence uchaze•• o 
zam•stnání, 
6. o tom, že uchaze• o zam•stnání vykonává •innost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukon•ení 
této •innosti, 
7. o tom, zda uchaze•i o zam•stnání byl ú•adem prác e vypracován individuální ak•ní plán, 
  
k) potvrzuje ob•anovi Evropské unie, jeho rodinnému  p•íslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému 
p•íslušníkovi ob•ana •eské republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro ú•ely ud•lení povolení k 
trvalému nebo p•echodnému pobytu dobu vedení v evid enci uchaze•• o zam•stnání a sezonnímu 
zam•stnanci existenci pracovní smlouvy, dohody o pr acovní •innosti nebo dohody o provedení práce, 
  
l) vykonává kontrolní •innost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném pohybu služeb 
9b), v•etn• ukládání pokut, 
  
m) rozhoduje, zda jde o osobu zdravotn• znevýhodn•n ou, pop•ípad• o tom, že fyzická osoba se 
nepovažuje za osobu zdravotn• znevýhodn•nou, jestli že se nepodrobila vyšet•ení zdravotního stavu 
nebo jinému odbornému vyšet•ení a byla na tuto možn ost upozorn•na, 
  
n) poskytuje Státnímu ú•adu inspekce práce identifi ka•ní údaje zam•stnanc• vyslaných k výkonu 
práce na území •eské republiky a identifika•ní údaj e právnických a fyzických osob, k nimž byli 
vysláni, pot•ebné k provád•ní kontroly dodržování p racovních podmínek t•chto zam•stnanc• 
stanovených jinými právními p•edpisy upravujícími p racovní podmínky, 
  
o) zve•ej•uje v elektronické podob• zp•sobem umož•u jícím dálkový p•ístup písemné materiály 
vztahující se k poskytování prost•edk• státního roz po•tu na nástroje a opat•ení aktivní politiky 
zam•stnanosti, s výjimkou materiál• obsahujících os obní údaje fyzických osob, které nejsou 
p•ímými p•íjemci t•chto prost•edk•, 
  
p) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákon a a ze zvláštních právních p•edpis•. 13) 
  
 (2) Ú•ad práce uvedený v p•íloze •. 2 pro územní o bvod v této p•íloze vymezený zabezpe•uje 
krom• •inností uvedených v odstavci 1 
  
a) zpracování koncepce a strategie zam•stnanosti a zpracování statistik, rozbor• a výhled•, 
  
b) koordinaci •innosti ú•ad• práce p•i provád•ní ak tivní politiky zam•stnanosti, 
  
c) •innost Evropských služeb zam•stnanosti, 
  
d) spolupráci p•i vytvá•ení mezinárodních program• nebo program• s mezinárodní ú•astí týkajících 
se rozvoje lidských zdroj• a financování z prost•ed k• Evropských strukturálních fond•, 
  
e) z•izování školicích a rekvalifika•ních st•edisek , a pro osoby se zdravotním postižením 
pracovn• rehabilita•ních st•edisek, 
  
f) spolupráci v otázkách zabezpe•ování zam•stnanost i, mobility pracovních sil a rozvoje lidských 
zdroj• s územními samosprávnými celky, p•íslušnými odborovými organizacemi a organizacemi 
zam•stnavatel•, 
  
g) zpracování podklad• pro ud•lování investi•ních p obídek. 
  

HLAVA V 
 

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOU•INNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZA•ÍZENÍ P•I 
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB 

 
§ 9 

 
 (1) Zdravotnická za•ízení jsou povinna za úhradu n a žádost ú•ad• práce do 15 dn• ode dne, 
kdy obdržela žádost, provést vyšet•ení zdravotního stavu fyzické osoby (§ 21). 
  
 (2) Výše úhrady za výkony podle odstavce 1 se •ídí  seznamem zdravotních výkon• s bodovými 



hodnotami 14) a jinými právními p•edpisy 14a). Úhra du poskytne p•íslušný ú•ad práce, který si 
provedení výkonu vyžádal, a to na základ• vyú•tován í p•edloženého zdravotnickým za•ízením. 
  

§ 9a 
 

zrušen 
  

§ 9b 
 

zrušen 
  

HLAVA VI 
 

PRÁVO NA ZAM•STNÁNÍ 
 

§ 10 
 

 Právem na zam•stnání je právo fyzické osoby, která  chce a m•že pracovat a o práci se 
uchází, na zam•stnání v pracovn•právním vztahu 15) (dále jen "zam•stnání"), na zprost•edkování 
zam•stnání a na poskytnutí dalších služeb za podmín ek stanovených tímto zákonem. 
  

§ 11 
 

 Fyzická osoba má právo si sama svobodn• zvolit a z abezpe•it zam•stnání a vykonávat je na 
celém území •eské republiky, nebo si m•že zabezpe•i t zam•stnání v zahrani•í. 
  

§ 12 
 

 (1) Ú•astník•m právních vztah• vznikajících podle tohoto zákona je zakázáno •init nabídky 
zam•stnání, které 
  
a) mají diskrimina•ní charakter, 
  
b) nejsou v souladu s pracovn•právními nebo služebn ími p•edpisy, nebo 
  
c) odporují dobrým mrav•m. 
  
 (2) Zam•stnavatel nesmí p•i výb•ru zam•stnanc• vyž adovat informace týkající se národnosti, 
rasového nebo etnického p•vodu, politických postoj• , •lenství v odborových organizacích, 
náboženství, filozofického p•esv•d•ení, sexuální or ientace, není-li jejich vyžadování v souladu s 
§ 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dob rým mrav•m, a osobní údaje, které neslouží k 
pln•ní povinností zam•stnavatele stanovených zvlášt ním právním p•edpisem. Na žádost uchaze•e o 
zam•stnání je zam•stnavatel povinen prokázat pot•eb nost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro 
výb•r zam•stnanc• musí zaru•ovat rovné p•íležitosti  všem fyzickým osobám ucházejícím se o 
zam•stnání. Ustanovení § 4 odst. 3 platí i zde. 
  

§ 13 
 

zrušen 
  

•ÁST DRUHÁ 
 

ZPROST•EDKOVÁNÍ ZAM•STNÁNÍ 
 

HLAVA I 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 14 
 

 (1) Zprost•edkováním zam•stnání se rozumí 
  
a) vyhledání zam•stnání pro fyzickou osobu, která s e o práci uchází, a vyhledání zam•stnanc• pro 
zam•stnavatele, který hledá nové pracovní síly, 
  
b) zam•stnávání fyzických osob za ú•elem výkonu jej ich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná 
právnická nebo fyzická osoba, která práci p•id•luje  a dohlíží na její provedení (dále jen 
"uživatel"), 
  
c) poradenská a informa•ní •innost v oblasti pracov ních p•íležitostí. 
  
 (2) Za zprost•edkování zam•stnání podle odstavce 1  písm. b) se rovn•ž považuje, je-li 
cizinec vyslán svým zahrani•ním zam•stnavatelem k v ýkonu práce na území •eské republiky na 
základ• smlouvy s •eskou právnickou nebo fyzickou o sobou a obsahem této smlouvy je pronájem 
pracovní síly. 
  
 (3) Zam•stnání zprost•edkovávají za podmínek stano vených tímto zákonem 
  
a) ú•ady práce, 



  
b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolen í k p•íslušné form• zprost•edkování zam•stnání 
(dále jen "agentury práce"). 
  
 (4) Právo fyzických nebo právnických osob usazenýc h 17) za ú•elem zprost•edkování 
zam•stnání v jiném •lenském stát• Evropské unie v s ouladu s jeho právními p•edpisy poskytovat na 
území •eské republiky služby v oblasti zprost•edkov ání zam•stnání do•asn• a ojedin•le 18) tím 
není dot•eno; tyto osoby jsou však povinny nejpozd• ji v den zahájení této •innosti na území •eské 
republiky písemn• oznámit ministerstvu údaje uveden é v § 61 odst. 1 nebo 3 a dobu, po kterou bude 
tato •innost vykonávána. 
  
 (5) Ú•ady práce mohou provád•t pouze zprost•edkova telskou •innost uvedenou v odstavci 1 
písm. a) a c). Agentury práce mohou provád•t i zpro st•edkovatelskou •innost uvedenou v odstavci 1 
písm. b). 
  
 (6) Ú•ady práce a agentury práce spolupracují p•i •ešení situace na trhu práce. 
  

§ 15 
 

 Poradenství pro fyzické osoby se zam••uje na posou zení osobnostních p•edpoklad•, 
schopností a dovedností a na doporu•ení zam•stnání,  p•ípravy na budoucí povolání, volby povolání 
a rekvalifikace. Poradenství pro zam•stnavatele se zam••uje na výb•r zam•stnanc• podle 
kvalifika•ních a osobnostních p•edpoklad•. Informa• ní •innost spo•ívá zejména v informování o 
možnostech zam•stnání a o volných pracovních místec h a volných pracovních silách. 
  

§ 16 
 

 Za zprost•edkování zam•stnání se nepovažuje zve•ej •ování nabídek zam•stnání sd•lovacími 
prost•edky nebo prost•ednictvím elektronických médi í v p•ípadech, kdy není provád•na p•ímá 
zprost•edkovatelská •innost mezi zam•stnavateli a f yzickými osobami, které se o práci ucházejí. 
  

§ 17 
 

 (1) Osobní údaje o fyzických osobách a údaje o zam •stnavatelích lze získávat, zpracovávat 
a sd•lovat jen pro ú•ely zprost•edkování zam•stnání , poskytování p•ísp•vk• na nástroje a opat•ení 
aktivní politiky zam•stnanosti, p•ísp•vku na podpor u zam•stnávání osob se zdravotním postižením a 
statistické ú•ely. Pokud tento zákon nestanoví jina k, platí pro zpracování osobních údaj• 
zvláštní právní p•edpis. 19) 
  
 (2) Osobní údaje o fyzických osobách, kterým ú•ad práce nebo agentura práce 
zprost•edkovává zam•stnání nebo poskytuje další slu žby podle tohoto zákona, lze zpracovávat pouze 
se souhlasem osob, jichž se tyto údaje týkají. 
  
 (3) Ke zpracování osobních údaj• o fyzických osobá ch, kterým ú•ad práce zprost•edkovává 
zam•stnání v rámci •lenských stát• Evropské unie, a  k p•edání t•chto údaj•, jakož i údaj• o 
dobách zam•stnání fyzických osob v •eské republice do •lenských stát• Evropské unie a Evropskému 
koordina•nímu výboru se nevyžaduje povolení Ú•adu p ro ochranu osobních údaj• podle zvláštního 
právního p•edpisu. 19) 
  
 (4) Ke zpracování osobních údaj• o fyzických osobá ch, kterým ú•ad práce zprost•edkovává 
zam•stnání mimo území •lenských stát• Evropské unie , ke zpracování osobních údaj• o fyzických 
osobách, kterým agentury práce zprost•edkovávají za m•stnání do zahrani•í, k p•edání t•chto údaj•, 
jakož i údaj• o dobách zam•stnání fyzických osob v •eské republice do zahrani•í se vyžaduje 
povolení Ú•adu pro ochranu osobních údaj• podle zvl áštního právního p•edpisu. 19) 
  

HLAVA II 
 

ZPROST•EDKOVÁNÍ ZAM•STNÁNÍ Ú•ADY PRÁCE 
 

§ 18 
 

 (1) Ú•ady práce zprost•edkovávají zam•stnání na ce lém území •eské republiky; v p•ípadech 
stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k její ž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je 
•eská republika vázána, mohou zprost•edkovávat zam• stnání z území •eské republiky do zahrani•í a 
ze zahrani•í na území •eské republiky. Zam•stnání d o zahrani•í lze zprost•edkovat jen se 
souhlasem uchaze•e o zam•stnání nebo zájemce o zam• stnání. 
  
 (2) Ú•ady práce zprost•edkovávají zam•stnání podle  právních p•edpis• Evropských 
spole•enství upravujících volný pohyb osob v rámci Evropských spole•enství. 20) 
  
 (3) Zprost•edkování zam•stnání ú•ady práce je bezp latné. 
  

§ 19 
 

 (1) Fyzická osoba si m•že zabezpe•it zam•stnání pr ost•ednictvím ú•adu práce, a to jako 
zájemce o zam•stnání nebo jako uchaze• o zam•stnání . Informace o možnostech zam•stnání a volných 
pracovních místech m•že fyzická osoba požadovat u k teréhokoliv ú•adu práce. 
  
 (2) Ú•ad práce je povinen pou•it zájemce o zam•stn ání a uchaze•e o zam•stnání o právech a 
povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat ú•adu  práce pot•ebnou sou•innost p•i 



zprost•edkování zam•stnání a o povinnosti •ídit se pokyny tohoto ú•adu. 
  

§ 20 
 

 (1) Fyzická osoba má právo na zprost•edkování vhod ného zam•stnání. Vhodným zam•stnáním, 
pokud tento zákon nestanoví jinak, je zam•stnání 
  
a) které zakládá povinnost odvád•t pojistné na d•ch odové pojišt•ní a p•ísp•vek na státní politiku 
zam•stnanosti, 21) 
  
b) jehož délka pracovní doby •iní nejmén• 80 % stan ovené týdenní pracovní doby, 22) 
  
c) které je sjednáno na dobu neur•itou, nebo na dob u ur•itou delší než 3 m•síce a 
  
d) které odpovídá zdravotní zp•sobilosti fyzické os oby a pokud možno její kvalifikaci, 
schopnostem, dosavadní délce doby zam•stnání, možno sti ubytování a dopravní dosažitelnosti 
zam•stnání. 
  
 (2) Pro uchaze•e o zam•stnání, který je veden v ev idenci uchaze•• o zam•stnání po dobu 
delší než 1 rok, je vhodným zam•stnáním i takové za m•stnání, které 
  
a) spl•uje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) , b) a d), nebo 
  
b) spl•uje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a) , c) a d) a délka jeho pracovní doby •iní 
nejmén• 50 % stanovené týdenní pracovní doby 22). 
  

§ 21 
 

 (1) Fyzická osoba, které ú•ad práce poskytuje služ by podle tohoto zákona, je povinna ú•adu 
práce sd•lit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu pot•ebném pro vyhledání vhodného 
zam•stnání, rekvalifikaci a pro stanovení vhodné fo rmy pracovní rehabilitace a dále sd•lit, zda 
je osobou se zdravotním postižením (§ 67). Uplat•uj e-li fyzická osoba pracovní omezení ze 
zdravotních d•vod•, je povinna je doložit léka•ským  posudkem 23) registrujícího praktického 
léka•e pro d•ti a dorost nebo pro dosp•lé, nebo v p •ípad•, že registrujícího léka•e nemá, 
posudkem jiného ošet•ujícího léka•e 24) (dále jen " ošet•ující léka•"). 
  
 (2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je za ú•ele m posouzení svého zdravotního stavu a 
vydání léka•ského posudku povinna se na žádost ú•ad u práce podrobit vyšet•ení 
  
a) ve smluvním zdravotnickém za•ízení ur•eném ú•ade m práce, 25) pokud 
1. žádá o zabezpe•ení pracovní rehabilitace nebo po skytnutí p•ísp•vku na vytvo•ení chrán•ného 
pracovního místa (§ 75), nebo 
2. uvádí zdravotní d•vody, které jí brání v pln•ní povinností uchaze•e o zam•stnání, nebo v 
nástupu na rekvalifikaci, 
3. je léka•ský posudek podmínkou pro za•azení uchaz e•e o zam•stnání do p•íslušného 
rekvalifika•ního kurzu, 
  
b) p•íslušným léka•em závodní preventivní pé•e, 26)  pokud jde o posouzení vhodnosti doporu•eného 
zam•stnání z hlediska zdravotní zp•sobilosti; v p•í pad•, že zam•stnavatel nemá sjednán smluvní 
vztah k provád•ní závodní preventivní pé•e, ošet•uj ícím léka•em. 
  
 (3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále pov inna se za ú•elem posouzení zp•sobilosti 
k výkonu povolání, na které má být rekvalifikována,  podrobit psychologickému vyšet•ení, pokud 
takové vyšet•ení vyžaduje zvláštní právní p•edpis. 
  
 (4) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu  podle odstavce 2 a psychologickým 
vyšet•ením podle odstavce 3 hradí ú•ad práce. 
  

§ 22 
 

Zájemce o zam•stnání 
 

 (1) Zájemcem o zam•stnání je fyzická osoba, která má zájem o zprost•edkování zam•stnání a 
za tím ú•elem požádá o za•azení do evidence zájemc•  o zam•stnání kterýkoliv ú•ad práce na území 
•eské republiky. Zájemci o zam•stnání ú•ad práce zp rost•edkovává vhodné zam•stnání a m•že mu 
zabezpe•it rekvalifikaci. 
  
 (2) Zájemce o zam•stnání je na základ• písemné žád osti za•azen a veden v evidenci zájemc• 
o zam•stnání. 
  
 (3) Ú•ad práce ukon•í vedení v evidenci zájemc• o zam•stnání na základ• žádosti zájemce o 
zam•stnání nebo v p•ípad•, že zájemce o zam•stnání neposkytuje ú•adu práce p•i zprost•edkování 
zam•stnání pot•ebnou sou•innost nebo ji ma•í. Ú•ad práce je povinen po ukon•ení vedení v evidenci 
zájemc• o zam•stnání údaje týkající se jeho osoby z ablokovat do doby, než nastanou nové d•vody 
pro jejich další zpracování. 
  

§ 23 
 

Evidence zájemc• o zam•stnání 
 

 Evidence zájemc• o zam•stnání obsahuje zejména ide ntifika•ní údaje zájemce o zam•stnání, 



údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkuš enostech, zájmu o ur•itá zam•stnání a údaje o 
jeho zdravotních omezeních souvisejících se zprost• edkováním zam•stnání. Údaje z evidence zájemc• 
o zam•stnání jsou ur•eny výhradn• pro ú•ely zprost• edkování zam•stnání a pro statistické ú•ely. 
  

Uchaze• o zam•stnání 
 

§ 24 
 

 Uchaze•em o zam•stnání je fyzická osoba, která oso bn• požádá o zprost•edkování vhodného 
zam•stnání ú•ad práce, v jehož správním obvodu má b ydlišt•, a p•i spln•ní zákonem stanovených 
podmínek je ú•adem práce za•azena do evidence uchaz e•• o zam•stnání. 
  

§ 25 
 

 (1) Uchaze•em o zam•stnání m•že být, pokud tento z ákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická 
osoba, která má na území •eské republiky bydlišt• a  která není 
  
a) v pracovn•právním vztahu nebo ve služebním pom•r u, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 5, 
  
b) osobou samostatn• výd•le•n• •innou; za osobu sam ostatn• výd•le•n• •innou se považuje fyzická 
osoba, která se pro ú•ely d•chodového pojišt•ní pod le zvláštního právního p•edpisu 27) považuje 
za osobu samostatn• výd•le•n• •innou, 
  
c) spole•níkem nebo jednatelem spole•nosti s ru•ení m omezeným nebo komanditistou komanditní 
spole•nosti vykonávajícím mimo pracovn•právní vztah  k této spole•nosti pro spole•nost práci, za 
kterou je touto spole•ností odm••ován a jeho m•sí•n í nebo pr•m•rná m•sí•ní odm•na spolu s 
p•ípadným výd•lkem (odm•nou) podle odstavce 3 p•esá hne polovinu minimální mzdy, 
  
d) •lenem p•edstavenstva akciové spole•nosti vykoná vajícím mimo pracovn•právní vztah k této 
spole•nosti pro spole•nost práci, za kterou je tout o spole•ností odm••ován a jeho m•sí•ní nebo 
pr•m•rná m•sí•ní odm•na spolu s p•ípadným výd•lkem (odm•nou) podle odstavce 3 p•esáhne polovinu 
minimální mzdy, 
  
e) •lenem dozor•í rady obchodní spole•nosti vykonáv ajícím mimo pracovn•právní vztah k této 
spole•nosti pro spole•nost práci, za kterou je tout o spole•ností odm••ován a jeho m•sí•ní nebo 
pr•m•rná m•sí•ní odm•na spolu s p•ípadným výd•lkem (odm•nou) podle odstavce 3 p•esáhne polovinu 
minimální mzdy, 
  
f) •lenem družstva vykonávajícím mimo pracovn•právn í vztah k družstvu pro družstvo práci, za 
kterou je družstvem odm••ován a jeho m•sí•ní nebo p r•m•rná m•sí•ní odm•na spolu s p•ípadným 
výd•lkem (odm•nou) podle odstavce 3 p•esáhne polovi nu minimální mzdy, 
  
g) soudcem, 
  
h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslanc em Evropského parlamentu, 
  
i) •lenem zastupitelstva územního samosprávného cel ku, jestliže jsou mu vypláceny odm•ny jako 
•len•m zastupitelstev územních samosprávných celk•,  kte•í tyto funkce vykonávají jako uvoln•ní 
•lenové, 
  
j) prezidentem republiky, 
  
k) •lenem vlády, 
  
l) prezidentem, viceprezidentem nebo •lenem Nejvyšš ího kontrolního ú•adu, 
  
m) Ve•ejným ochráncem práv nebo zástupcem Ve•ejného  ochránce práv, 
  
n) •lenem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,  •lenem Rady Ústavu pro studium totalitních 
režim•, p•edsedou Energetického regula•ního ú•adu, •lenem Rady •eského telekomunika•ního ú•adu, 
finan•ním arbitrem nebo zástupcem finan•ního arbitr a 
  
o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního p•edpisu 28) nebo likvidátorem podle 
zvláštního právního p•edpisu, 29) a to v dob•, kdy tuto •innost vykonává, 
  
p) p•stounem, který vykonává p•stounskou pé•i v za• ízeních pro výkon p•stounské pé•e podle 
zvláštního právního p•edpisu, 30) nebo kterému je z a výkon p•stounské pé•e vyplácena odm•na 
náležející p•stounovi ve zvláštních p•ípadech podle  zvláštního právního p•edpisu, 30a) 
  
q) výd•le•n• •inná v cizin•, nebo 
  
r) fyzickou osobou soustavn• se p•ipravující na bud oucí povolání. 
  
 (2) Uchaze•em o zam•stnání se nem•že stát fyzická osoba v dob•, po kterou 
  
a) je uznána do•asn• neschopnou práce, 
  
b) vykonává trest odn•tí svobody, vykonává ochranné  opat•ení zabezpe•ovací detenci nebo je ve 
vazb•, 
  
c) pobírá pen•žitou pomoc v mate•ství v dob• p•ed p orodem a 6 týdn• po porodu, nebo 



  
d) je invalidní ve t•etím stupni 32a), s výjimkou f yzické osoby, která je invalidní ve t•etím 
stupni a je schopna výd•le•né •innosti za zcela mim o•ádných podmínek 32b). 
  
 (3) Za•azení a vedení v evidenci uchaze•• o zam•st nání nebrání 
  
a) výkon •innosti na základ• pracovního nebo služeb ního pom•ru, pokud m•sí•ní výd•lek nep•esáhne 
polovinu minimální mzdy, nebo 
  
b) výkon •innosti na základ• dohody o provedení prá ce nebo dohody o pracovní •innosti, pokud 
m•sí•ní odm•na nebo odm•na p•ipadající na 1 m•síc z a období, za které p•ísluší, nep•esáhne 
polovinu minimální mzdy. 
 Uchaze• o zam•stnání je povinen ú•adu práce výkon této •innosti, oznámit do 8 kalendá•ních 
dn• ode dne vzniku pracovního nebo služebního pom•r u nebo ode dne uzav•ení dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní •innosti, a ve lh•t• s tanovené ú•adem práce dokládat výši m•sí•ního 
výd•lku nebo odm•ny. V p•ípad• výkonu více •inností  se pro ú•ely spln•ní podmínky m•sí•ního 
výd•lku m•sí•ní výd•lky (odm•ny) s•ítají. 
  
 (4) Podmínkou pro za•azení a vedení v evidenci uch aze•• o zam•stnání je, že výkon •inností 
uvedených v odstavci 3 není p•ekážkou pro poskytová ní sou•innosti ú•adu práce p•i zprost•edkování 
vhodného zam•stnání a pro p•ijetí nabídky vhodného zam•stnání. 
  
 (5) P•ekážkou pro vedení v evidenci není ani takov é zam•stnání, které není pro uchaze•e o 
zam•stnání vhodným zam•stnáním (§ 20) a je zprost•e dkováno ú•adem práce nejdéle na dobu 3 m•síc•, 
pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen "kr átkodobé zam•stnání"). 
  
 (6) P•ekážkou pro za•azení a vedení v evidenci uch aze•• o zam•stnání je neposkytnutí 
identifika•ních údaj• a neposkytnutí nebo zrušení s ouhlasu se zpracováním osobních údaj• (§ 17 
odst. 2). 
  

§ 26 
 

Za•azení do evidence uchaze•• o zam•stnání 
 

 (1) Fyzická osoba se za•adí do evidence uchaze•• o  zam•stnání dnem podání písemné žádosti 
o zprost•edkování zam•stnání. Požádá-li fyzická oso ba o zprost•edkování zam•stnání nejpozd•ji do 
3 pracovních dn• po skon•ení zam•stnání nebo jiných  •inností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, 
nebo •inností, které jsou podle § 41 odst. 3 považo vány za náhradní doby zam•stnání, za•adí se do 
evidence uchaze•• o zam•stnání ode dne následujícíh o po skon•ení zam•stnání nebo t•chto •inností. 
  
 (2) Žádost o zprost•edkování zam•stnání obsahuje z ejména identifika•ní údaje uchaze•e o 
zam•stnání a souhlas s jejich zpracováním, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních 
zkušenostech, zájmu o ur•itá zam•stnání, zdravotníc h omezeních a údaje, které uchaze•e o 
zam•stnání omezují v souvislosti se zprost•edkování m zam•stnání. 
  
 (3) Nespl•uje-li fyzická osoba podmínky pro za•aze ní do evidence uchaze•• o zam•stnání, 
vydá o tom ú•ad práce rozhodnutí. 
  

Evidence uchaze•• o zam•stnání 
 

§ 27 
 

 (1) Evidence uchaze•• o zam•stnání obsahuje údaje uvedené v žádosti o zprost•edkování 
zam•stnání a dále údaje o pr•b•hu zprost•edkování z am•stnání, sou•innosti uchaze•e o zam•stnání s 
ú•adem práce a poskytování služeb v rámci aktivní p olitiky zam•stnanosti a pracovní rehabilitace. 
Údaje z evidence uchaze•• o zam•stnání jsou ur•eny pro ú•ely zprost•edkování zam•stnání, pro 
statistické ú•ely a pro ú•ely stanovené zvláštními právními p•edpisy. 
  
 (2) Skute•nosti rozhodné pro za•azení nebo vedení v evidenci uchaze•• o zam•stnání 
osv•d•uje uchaze• o zam•stnání ú•adu práce; zm•ny t •chto skute•ností je uchaze• o zam•stnání 
povinen osobn• nebo písemn• oznámit nejpozd•ji do 8  kalendá•ních dn•. Ve stejné lh•t• je povinen 
osobn• nebo písemn• oznámit d•vody, pro které se ne dostavil na ú•ad práce ve stanoveném termínu. 
  
 (3) Nelze-li skute•nosti rozhodné pro za•azení neb o vedení v evidenci uchaze•• o 
zam•stnání a jejich zm•ny osv•d•it jinak, m•že ú•ad  práce p•ipustit jejich osv•d•ení •estným 
prohlášením. 
  
 (4) Uchaze•i o zam•stnání, který zm•ní v pr•b•hu v edení v evidenci uchaze•• o zam•stnání 
bydlišt• a splní oznamovací povinnost podle odstavc e 2, p•evede ú•ad práce ke dni zm•ny bydlišt• 
evidenci uchaze•e o zam•stnání na ú•ad práce p•íslu šný podle jeho nového bydlišt•. 
  

§ 28 
 

 Uchaze• o zam•stnání m•že požádat p•íslušný ú•ad p ráce (§ 24) o zprost•edkování zam•stnání 
ú•adem práce, v jehož správním obvodu se z vážných d•vod• skute•n• zdržuje. Dohodnou-li se ú•ady 
práce do 10 kalendá•ních dn• ode dne podání žádosti , zprost•edkovává jeho zam•stnání a vykonává 
další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákon a ú•ad práce, v jehož správním obvodu se 
uchaze• o zam•stnání skute•n• zdržuje. Jestliže se ú•ady práce nedohodnou, ur•í ministerstvo, 
který ú•ad práce bude zprost•edkovávat zam•stnání a  vykonávat další práva a povinnosti 
vyplývající z tohoto zákona. 
  



§ 29 
 

Ukon•ení vedení v evidenci uchaze•• o zam•stnání 
 

 Uchaze•i o zam•stnání ukon•í ú•ad práce vedení v e videnci uchaze•• o zam•stnání dnem 
  
a) nástupu do zam•stnání, s výjimkou p•ípad• uveden ých v § 25 odst. 3 a 5, nebo zahájení jiných 
•inností uvedených v § 25 odst. 1, a to na základ• osobního nebo písemného oznámení uchaze•e o 
zam•stnání, 
  
b) doru•ení písemné žádosti uchaze•e o zam•stnání o  ukon•ení vedení v evidenci uchaze•• o 
zam•stnání, pokud není dán n•který z d•vod• pro vy• azení z evidence uchaze•• o zam•stnání podle § 
30, 
  
c) nástupu výkonu trestu odn•tí svobody, nástupu vý konu ochranného opat•ení zabezpe•ovací 
detence, 
  
d) následujícím po dni úmrtí uchaze•e o zam•stnání nebo dnem následujícím po prohlášení uchaze•e 
o zam•stnání za mrtvého, 
  
e) následujícím po uplynutí 6 m•síc• ode dne vzetí uchaze•e o zam•stnání do vazby, 
  
f) za•azení do evidence uchaze•• o zam•stnání, poku d ú•ad práce dodate•n• zjistil, že uchaze• o 
zam•stnání nebyl zp•sobilý být ú•astníkem právních vztah• podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo 
  
g) pozbytí zp•sobilosti uchaze•e o zam•stnání být ú •astníkem právních vztah• podle § 3 odst. 1 
písm. b). 
  

§ 30 
 

Vy•azení z evidence uchaze•• o zam•stnání 
 

 (1) Uchaze•e o zam•stnání ú•ad práce z evidence uc haze•• o zam•stnání rozhodnutím vy•adí, 
jestliže 
  
a) nastala n•která ze skute•ností bránících za•azen í nebo vedení v evidenci uchaze•• o 
zam•stnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou s kute•ností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) 
až c), a uchaze• o zam•stnání nesplní oznamovací po vinnost podle § 27 odst. 2, 
  
b) uchaze• o zam•stnání nesplní oznamovací povinnos t podle § 25 odst. 3 nebo neoznámí další 
skute•nosti, které mají vliv na za•azení a vedení v  evidenci uchaze•• o zam•stnání, ve lh•t• 
stanovené v § 27 odst. 2, 
  
c) uchaze• o zam•stnání není podle léka•ského posud ku schopen plnit povinnost sou•innosti s 
ú•adem práce p•i zprost•edkování zam•stnání, 
  
d) uchaze• o zam•stnání zrušil sv•j souhlas se zpra cováním osobních údaj•, nebo 
  
e) uchaze• o zam•stnání vykonává nelegální práci. 
  
 (2) Uchaze•e o zam•stnání ú•ad práce z evidence uc haze•• o zam•stnání rozhodnutím vy•adí, 
jestliže bez vážného d•vodu 
  
a) odmítne nastoupit do vhodného zam•stnání (§ 20),  
  
b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§  109), neú•astní se rekvalifika•ního kurzu ve 
stanoveném rozsahu teoretické a praktické p•ípravy,  neplní studijní a výcvikové povinnosti 
stanovené vzd•lávacím za•ízením, které rekvalifikac i provádí, nebo se nepodrobí záv•re•nému 
ov••ení získaných znalostí a dovedností, anebo ucha ze• o zam•stnání, který je veden v evidenci 
uchaze•• o zam•stnání nep•etržit• déle než 5 m•síc• , odmítne nabídku ú•adu práce na 
rekvalifikaci, 
  
c) neposkytne sou•innost p•i vypracování individuál ního ak•ního plánu, jeho aktualizaci nebo 
vyhodnocování anebo neplní podmínky v n•m stanovené  (§ 33 odst. 2), 
  
d) odmítne se podrobit vyšet•ení svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), nebo psychologickému 
vyšet•ení (§ 21 odst. 3), anebo 
  
e) ma•í sou•innost s ú•adem práce (§ 31). 
  
 (3) Vy•azení z evidence uchaze•• o zam•stnání se p rovede dnem, kdy nastala n•která ze 
skute•ností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnut í o vy•azení podle odstavce 1 písm. a) nelze 
vydat po uplynutí 3 let ode dne, kdy nastala skute• nost bránící vedení v evidenci uchaze•• o 
zam•stnání. 
  
 (4) Uchaze• o zam•stnání, který byl vy•azen z evid ence uchaze•• o zam•stnání z n•kterého z 
d•vod• uvedených 
  
a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), m•že být na zákl ad• nové písemné žádosti do evidence uchaze•• 
o zam•stnání znovu za•azen nejd•íve po uplynutí dob y 3 m•síc• ode dne vy•azení z evidence 
uchaze•• o zam•stnání, 



  
b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, m•že být n a základ• nové písemné žádosti do evidence 
uchaze•• o zam•stnání znovu za•azen nejd•íve po upl ynutí doby 6 m•síc• ode dne vy•azení z 
evidence uchaze•• o zam•stnání. 
  

§ 31 
 

 Uchaze• o zam•stnání ma•í sou•innost s ú•adem prác e, jestliže 
  
a) je podle léka•ského posudku schopen plnit povinn osti v••i ú•adu práce, a p•esto je neplní, 
  
b) neprojedná doporu•ené zam•stnání ve lh•t• stanov ené ú•adem práce, 
  
c) se nedostaví na ú•ad práce ve stanoveném termínu  bez vážných d•vod• [§ 5 písm. c)], 
  
d) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo 
  
e) jiným jednáním zma•í zprost•edkování zam•stnání nebo nástup do zam•stnání. 
  

§ 32 
 

 (1) P•i skon•ení vedení v evidenci uchaze•• o zam• stnání je ú•ad práce povinen vydat 
uchaze•i o zam•stnání potvrzení o dob• vedení v evi denci uchaze•• o zam•stnání a o poskytování 
podpory v nezam•stnanosti a podpory p•i rekvalifika ci. 
  
 (2) Ú•ad práce je povinen po ukon•ení vedení v evi denci uchaze•• o zam•stnání (§ 29) a 
vy•azení z evidence uchaze•• o zam•stnání (§ 30) za blokovat údaje týkající se uchaze•e o 
zam•stnání do doby, než nastanou nové d•vody pro je jich další zpracování. 
  

§ 33 
 

Zvýšená pé•e p•i zprost•edkování zam•stnání 
 

 (1) P•i zprost•edkování zam•stnání se v•nuje zvýše ná pé•e uchaze••m o zam•stnání, kte•í ji 
pro sv•j zdravotní stav, v•k, pé•i o dít• nebo z ji ných vážných d•vod• pot•ebují. Jsou to zejména 
  
a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67), 
  
b) fyzické osoby do 20 let v•ku, 
  
c) t•hotné ženy, kojící ženy a matky do devátého m• síce po porodu, 
  
d) fyzické osoby pe•ující o dít• do 15 let v•ku, 
  
e) fyzické osoby starší 50 let v•ku, 
  
f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci ucha ze•• o zam•stnání nep•etržit• déle než 5 
m•síc•, 
  
g) fyzické osoby, které pot•ebují zvláštní pomoc; t •mito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, 
které se p•echodn• ocitly v mimo•ádn• obtížných pom •rech nebo které v nich žijí, fyzické osoby 
spole•ensky nep•izp•sobené, fyzické osoby po ukon•e ní výkonu trestu odn•tí svobody nebo po 
propušt•ní z výkonu ochranného opat•ení zabezpe•ova cí detence a fyzické osoby ze sociokulturn• 
znevýhodn•ného prost•edí. 
  
 (2) Ke zvýšení možnosti uplatn•ní uchaze•e o zam•s tnání na trhu práce slouží individuální 
ak•ní plán. Individuální ak•ní plán je dokument, kt erý vypracovává ú•ad práce za sou•innosti 
uchaze•e o zam•stnání. Obsahem individuálního ak•ní ho plánu je zejména stanovení postupu a 
•asového harmonogramu pln•ní jednotlivých opat•ení ke zvýšení možnosti uplatn•ní uchaze•e o 
zam•stnání na trhu práce. P•i ur•ování obsahu indiv iduálního ak•ního plánu se vychází z dosažené 
kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopnos tí uchaze•e o zam•stnání. Individuální ak•ní 
plán vypracuje ú•ad práce vždy, pokud je uchaze• o zam•stnání veden v evidenci uchaze•• o 
zam•stnání nep•etržit• déle než 5 m•síc•. Uchaze• o  zam•stnání je povinen poskytnout sou•innost 
ú•adu práce p•i vypracování individuálního ak•ního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to 
v termínech stanovených ú•adem práce, a plnit podmí nky v n•m stanovené. 
  

Volná pracovní místa 
 

§ 34 
 

 Zam•stnavatel získává zam•stnance v pot•ebném po•t u a struktu•e sám nebo za pomoci ú•adu 
práce, od kterého m•že vyžadovat informace o situac i na trhu práce, pop•ípad• poradenskou •innost 
p•i výb•ru vhodných zam•stnanc• z •ad uchaze•• o za m•stnání a zájemc• o zam•stnání nebo za pomoci 
agentury práce. 
  

§ 35 
 

 (1) Zam•stnavatel je povinen do 10 kalendá•ních dn • oznámit p•íslušnému ú•adu práce volná 
pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37) a ne prodlen•, nejpozd•ji do 10 kalendá•ních dn•, 
oznámit obsazení t•chto míst. Volnými pracovními mí sty se rozumí nov• vytvo•ená nebo uvoln•ná 
pracovní místa, na která zam•stnavatel zamýšlí získ at zam•stnance nebo je hodlá obsadit do•asn• 



p•id•lenými zam•stnanci agentury práce. Lh•ta pro o známení po•íná b•žet dnem následujícím po 
vytvo•ení, uvoln•ní nebo obsazení pracovního místa.  
  
 (2) Oznámení podle odstavce 1 m•že zam•stnavatel u •init, v p•ípad•, že tak stanoví 
zvláštní právní p•edpis 32c) , též u místn• p•ísluš ného obecního živnostenského ú•adu. 
Živnostenský ú•ad p•edá oznámení p•íslušnému ú•adu práce ve stanovené lh•t• 32d). 
  

§ 36 
 

 Zam•stnavatel na vyžádání ú•adu práce vybere z hlá šených volných pracovních míst místa 
vhodná pro uchaze•e o zam•stnání, kterým ú•ad práce  v•nuje zvýšenou pé•i p•i zprost•edkování 
zam•stnání (§ 33). 
  

§ 37 
 

 Ú•ad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifika•ní údaje 
zam•stnavatele, základní charakteristiku pracovního  místa, to je ur•ení druhu práce a místa 
výkonu práce, p•edpoklady a požadavky stanovené pro  zastávání pracovního místa, základní 
informace o pracovních a mzdových podmínkách a info rmaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené 
nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dál e evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o 
zam•stnání na dobu neur•itou nebo ur•itou a jeho p• edpokládanou délku. Evidence m•že dále 
obsahovat zejména informace o možnostech ubytování,  dojížd•ní do zam•stnání a další informace, 
které zam•stnavatel požaduje zve•ejnit. 
  

§ 37a 
 

 (1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných p racovních míst obsaditelných držiteli 
zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje uve dené v § 37. 
  
 (2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem  zelené karty se rozumí pracovní místo, 
  
a) které nebylo obsazeno do 30 dn• od jeho oznámení  ú•adu práce, s výjimkou pracovních míst 
ú•edník• územních samosprávných celk• 32e) a pracov ních míst zam•stnanc•, kte•í ve správních 
ú•adech vykonávají státní správu 32f), nebo 
  
b) které Ministerstvo pr•myslu a obchodu ozna•ilo v  centrální evidenci volných pracovních míst 
jako místo vhodné pro klí•ový personál. Se zve•ejn• ním pracovního místa v centrální evidenci 
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zele né karty musí zam•stnavatel ud•lit souhlas. 
  
 (3) Zastupitelský ú•ad •eské republiky vyzna•í v c entrální evidenci volných pracovních 
míst obsaditelných držiteli zelené karty podání žád osti o vydání zelené karty a p•ípadné 
zp•tvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyzna•í  v této evidenci podání žádosti o vydání 
zelené karty, p•ípadné zp•tvzetí žádosti, pokud byl a podána na území •eské republiky, den, kdy 
bylo rozhodnuto o vyhov•ní nebo nevyhov•ní žádosti,  a den vydání zelené karty. 
  
 (4) Neprodlen• po vydání zelené karty Ministerstvo  vnitra elektronicky sd•lí ministerstvu 
identifika•ní údaje cizince, kterému byla vydána ze lená karta, a pracovní místo, pro které byla 
zelená karta vydána; rovn•ž tak sd•lí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o 
jejím zrušení, p•ípadn• zániku. 
  
 (5) Ministerstvo v centrální evidenci volných prac ovních míst obsaditelných držiteli 
zelené karty nezve•ejní volné pracovní místo nebo v olné pracovní místo vedené v této evidenci 
vy•adí, pokud by jeho obsazení cizincem ohrozilo si tuaci na trhu práce; u míst vhodných pro 
klí•ový personál tak lze u•init jen na základ• p•ed chozího souhlasu ministra práce a sociálních 
v•cí. 
  

§ 38 
 

 Ú•ad práce volná pracovní místa nabízí uchaze••m o  zam•stnání a zájemc•m o zam•stnání a se 
souhlasem zam•stnavatele je zve•ej•uje, v•etn• zve• ejn•ní v elektronických médiích. Ú•ad práce 
nenabízí a nezve•ej•uje nabídky zam•stnání, které j sou diskrimina•ního charakteru nebo jsou v 
rozporu s pracovn•právními (§ 126 odst. 2) a jinými  právními p•edpisy nebo odporují dobrým 
mrav•m. Ú•ad práce rovn•ž nenabízí a nezve•ej•uje n abídky volných pracovních míst u 
zam•stnavatele, kterému byla uložena pokuta za poru šení povinnosti vyplývající z pracovn•právních 
p•edpis• (§ 126 odst. 2) nebo za porušení povinnost i vyplývající z právních p•edpis•, které 
kontroluje Státní ú•ad inspekce práce nebo oblastní  inspektorát práce, a to po dobu 3 m•síc• ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.  
  

HLAVA III 
 

PODPORA V NEZAM•STNANOSTI A PODPORA P•I REKVALIFIKA CI 
 

§ 39 
 

 (1) Nárok na podporu v nezam•stnanosti má uchaze• o zam•stnání, který 
  
a) získal v rozhodném období (§ 41) zam•stnáním neb o jinou výd•le•nou •inností dobu d•chodového 
pojišt•ní podle zvláštního právního p•edpisu 32g) v  délce alespo• 12 m•síc• (dále jen „p•edchozí 
zam•stnání“); p•ekrývají-li se doby d•chodového poj išt•ní, zapo•ítávají se jen jednou, 
  



b) požádal ú•ad práce, u kterého je veden v evidenc i uchaze•• o zam•stnání, o poskytnutí podpory 
v nezam•stnanosti a 
  
c) ke dni, k n•muž má být podpora v nezam•stnanosti  p•iznána, není poživatelem starobního 
d•chodu. 
  
 (2) Nárok na podporu v nezam•stnanosti nemá uchaze • o zam•stnání, 
  
a) se kterým byl v dob• posledních 6 m•síc• p•ed za •azením do evidence uchaze•• o zam•stnání 
zam•stnavatelem skon•en pracovn•právní vztah z d•vo du porušení povinnosti vyplývající z právních 
p•edpis• vztahujících se k jím vykonávané práci zvl áš• hrubým zp•sobem 33); to platí i v p•ípad• 
skon•ení jiného pracovního vztahu z obdobného d•vod u, 
  
b) který v posledních 6 m•sících p•ed za•azením do evidence uchaze•• o zam•stnání bez vážného 
d•vodu opakovan• sám ukon•il vhodné zam•stnání (§ 2 0) zprost•edkované ú•adem práce, 
  
c) kterému vznikl nárok na výsluhový p•ísp•vek podl e zvláštních právních p•edpis• 34) a tento 
p•ísp•vek je vyšší než podpora v nezam•stnanosti, k terá by uchaze•i o zam•stnání náležela, pokud 
by nem•l nárok na výsluhový p•ísp•vek. 
  
 (3) O podpo•e v nezam•stnanosti rozhodne ú•ad prác e. 
  

§ 40 
 

 (1) Nárok na podporu p•i rekvalifikaci má uchaze• o zam•stnání, který se ú•astní 
rekvalifikace zabezpe•ované ú•adem práce (§ 109) a ke dni, k n•muž má být podpora p•i 
rekvalifikaci p•iznána, není poživatelem starobního  d•chodu. 
  
 (2) O podpo•e p•i rekvalifikaci rozhodne ú•ad prác e. 
  
 (3) Podpora p•i rekvalifikaci se poskytuje po celo u dobu rekvalifikace, s výjimkou dob 
uvedených v § 44 odst. 1. 
  

§ 41 
 

 (1) Rozhodným obdobím pro posuzování nárok• na pod poru v nezam•stnanosti a podporu p•i 
rekvalifikaci jsou poslední 3 roky p•ed za•azením d o evidence uchaze•• o zam•stnání. 
  
 (2) Není-li spln•na podmínka stanovená v § 39 odst . 1 písm. a) p•edchozím zam•stnáním, lze 
tuto podmínku splnit i zapo•tením náhradní doby zam •stnání. Do p•edchozího zam•stnání se 
nezapo•ítává doba d•chodového pojišt•ní získaná zam •stnáním nebo jinou výd•le•nou •inností v dob• 
vedení v evidenci uchaze•• o zam•stnání (§ 25 odst.  1 a 3) a krátkodobým zam•stnáním. P•ekrývají-
li se doba d•chodového pojišt•ní získaná zam•stnání m nebo jinou výd•le•nou •inností a náhradní 
doba zam•stnání, zapo•ítává se do p•edchozího zam•s tnání p•ednostn• doba d•chodového pojišt•ní 
získaná zam•stnáním nebo jinou výd•le•nou •inností.  
  
 (3) Za náhradní dobu zam•stnání se považuje doba 
  
a) p•ípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72), 
  
b) pobírání invalidního d•chodu pro invaliditu t•et ího stupn•, 
  
c) osobní pé•e o dít• ve v•ku do 4 let, 
  
d) osobní pé•e o fyzickou osobu, která se podle zvl áštního právního p•edpisu považuje za osobu 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (st•edn• t•žká závislost), ve stupni III 
(t•žká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislos t) 3a), pokud s uchaze•em o zam•stnání trvale 
žije a spole•n• uhrazují náklady na své pot•eby; ty to podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, 
která se pro ú•ely d•chodového pojišt•ní považuje z a osobu blízkou, 
  
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základ • smlouvy dobrovolníka s vysílající 
organizací, které byla ud•lena akreditace Ministers tvem vnitra 35a), nebo výkonu ve•ejné služby 
na základ• smlouvy o výkonu ve•ejné služby 35b), po kud rozsah vykonané služby p•ekra•uje v 
pr•m•ru alespo• 20 hodin v kalendá•ním týdnu, 
  
f) osobní pé•e o fyzickou osobu mladší 10 let, kter á se podle zvláštního právního p•edpisu 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické o soby ve stupni I (lehká závislost). 
  
 (4) P•ekrývají-li se náhradní doby zam•stnání uved ené v odstavci 3, zapo•ítávají se pouze 
jednou. 
  

§ 42 
 

 (1) Podpora v nezam•stnanosti náleží uchaze•i o za m•stnání p•i spln•ní stanovených 
podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v  nezam•stnanosti. 
  
 (2) Skute•nosti rozhodné pro p•iznání a poskytován í podpory v nezam•stnanosti je uchaze• o 
zam•stnání povinen doložit, a to nap•íklad eviden•n ím listem d•chodového pojišt•ní, potvrzením o 
zam•stnání, potvrzením o výši pr•m•rného výd•lku, d okladem o výkonu jiné výd•le•né •innosti, u 
osoby samostatn• výd•le•n• •inné potvrzením o dob• trvání ú•asti na d•chodovém pojišt•ní a o 
vym••ovacím základu pro pojistné na sociální zabezp e•ení a p•ísp•vek na státní politiku 



zam•stnanosti; zm•ny t•chto skute•ností je povinen písemn• oznámit ú•adu práce nejpozd•ji do 8 
kalendá•ních dn•. 
  
 (3) Jestliže uchaze• o zam•stnání požádá o poskytn utí podpory v nezam•stnanosti nejpozd•ji 
do 3 pracovních dn• po skon•ení zam•stnání nebo jin ých •inností uvedených v § 25 odst. 1 nebo 
•inností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zam•stnání, p•izná se podpora 
v nezam•stnanosti ode dne následujícího po skon•ení  zam•stnání nebo uvedených •inností. 
  

§ 43 
 

 (1) Podpora v nezam•stnanosti náleží uchaze•i o za m•stnání p•i spln•ní stanovených 
podmínek po podp•r•í dobu. Podp•r•í doba •iní u uch aze•e o zam•stnání 
  
a) do 50 let v•ku 5 m•síc•, 
  
b) nad 50 do 55 let v•ku 8 m•síc•, 
  
c) nad 55 let v•ku 11 m•síc•. 
  
 (2) Rozhodující pro délku podp•r•í doby je v•k uch aze•e o zam•stnání dosažený ke dni 
podání žádosti o podporu v nezam•stnanosti. 
  

§ 44 
 

 (1) Uchaze•i o zam•stnání se podpora v nezam•stnan osti a podpora p•i rekvalifikaci 
neposkytuje po dobu 
  
a) poskytování starobního d•chodu, 
  
b) poskytování dávek nemocenského pojišt•ní, s výji mkou dávek nemocenského pojišt•ní, které jsou 
uchaze•i o zam•stnání poskytovány z ú•asti na nemoc enském pojišt•ní z titulu výkonu •inností 
podle § 25 odst. 3 nebo zam•stnání podle § 25 odst.  5, 
  
c) vazby. 
  
 (2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 ú•ad práce posky tování podpory v nezam•stnanosti nebo 
podpory p•i rekvalifikaci rozhodnutím zastaví. 
  
 (3) Uchaze•i o zam•stnání se neposkytuje podpora v  nezam•stnanosti po dobu, po kterou je 
mu poskytována podpora p•i rekvalifikaci. 
  

§ 45 
 

 Nárok na podporu v nezam•stnanosti zaniká 
  
a) uplynutím podp•r•í doby, 
  
b) ukon•ením vedení v evidenci uchaze•• o zam•stnán í (§ 29), nebo 
  
c) vy•azením z evidence uchaze•• o zam•stnání (§ 30 ). 
  

§ 46 
 

 Do podp•r•í doby se nezapo•ítává doba 
  
a) po kterou uchaze• o zam•stnání pobírá dávky nemo cenského pojišt•ní a z tohoto d•vodu mu nebyla 
vyplácena podpora v nezam•stnanosti [§ 44 odst. 1 p ísm. b)], 
  
b) poskytování podpory p•i rekvalifikaci (§ 40, § 7 2 odst. 5 a § 74 odst. 2), 
  
c) vazby. 
  

§ 47 
 

zrušen 
  

§ 48 
 

 Uchaze• o zam•stnání, kterému v posledních 3 letec h p•ed za•azením do evidence uchaze•• o 
zam•stnání neuplynula celá podp•r•í doba a po uplyn utí •ásti podp•r•í doby získal zam•stnáním 
nebo jinou výd•le•nou •inností dobu d•chodového poj išt•ní podle zvláštního právního p•edpisu 32g) 
v délce alespo• 3 m•síc•, má nárok na podporu v nez am•stnanosti po celou podp•r•í dobu. Jestliže 
získal zam•stnáním nebo jinou výd•le•nou •inností d obu d•chodového pojišt•ní v délce kratší než 3 
m•síce, má uchaze• o zam•stnání nárok na podporu v nezam•stnanosti po zbývající •ást podp•r•í 
doby. Sou•asn• musí být spln•na podmínka celkové do by p•edchozího zam•stnání [§ 39 odst. 1 písm. 
a)]. 
  

§ 49 
 

 (1) Uchaze• o zam•stnání, kterému v posledních 3 l etech p•ed za•azením do evidence 
uchaze•• o zam•stnání uplynula celá podp•r•í doba, má nárok na podporu v nezam•stnanosti, pokud 



po uplynutí této podp•r•í doby získal zam•stnáním n ebo jinou výd•le•nou •inností dobu d•chodového 
pojišt•ní v délce alespo• 6 m•síc•; tato doba se ne vyžaduje v p•ípadech, kdy uchaze• o zam•stnání 
skon•il zam•stnání nebo výd•le•nou •innost ze zdrav otních d•vod• nebo skon•il zam•stnání z d•vod• 
uvedených ve zvláštním právním p•edpise 36) nebo pr oto, že zam•stnavatel porušil podstatnou 
povinnost vyplývající z právních p•edpis•, kolektiv ní smlouvy nebo sjednaných pracovních 
podmínek. Sou•asn• musí být spln•na podmínka celkov é doby p•edchozího zam•stnání [§ 39 odst. 1 
písm. a)]. 
  
 (2) Do doby 6 m•síc• podle odstavce 1 se nezapo•ít ává doba d•chodového pojišt•ní získaná 
zam•stnáním nebo jinou výd•le•nou •inností v dob• v edení v evidenci uchaze•• o zam•stnání (§ 25 
odst. 1 a 3) a krátkodobým zam•stnáním. 
  

Výše podpory v nezam•stnanosti a podpory p•i rekval ifikaci 
 

§ 50 
 

 (1) Výše podpory v nezam•stnanosti a podpory p•i r ekvalifikaci se stanoví procentní sazbou 
z pr•m•rného m•sí•ního •istého výd•lku, 37) který b yl u uchaze•e o zam•stnání zjišt•n a naposledy 
používán pro pracovn•právní ú•ely v jeho posledním ukon•eném zam•stnání v rozhodném období podle 
pracovn•právních p•edpis•; 38) pokud se u n•ho tyto  pracovn•právní p•edpisy neuplat•ovaly 
vzhledem k úprav• stanovené zvláštními právními p•e dpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával 
své poslední ukon•ené zam•stnání, zjistí se pro ú•e ly podpory v nezam•stnanosti a podpory p•i 
rekvalifikaci jeho pr•m•rný m•sí•ní •istý výd•lek o bdobn• podle pracovn•právních p•edpis•. 38) 
  
 (2) Výše podpory v nezam•stnanosti a podpory p•i r ekvalifikaci u uchaze•e o zam•stnání, 
který naposledy p•ed za•azením do evidence uchaze••  o zam•stnání vykonával samostatnou výd•le•nou 
•innost, se stanoví procentní sazbou z posledního v ym••ovacího základu 21) v rozhodném období 
p•epo•teného na 1 kalendá•ní m•síc. 
  
 (3) Procentní sazba podpory v nezam•stnanosti •iní  první 2 m•síce podp•r•í doby 65 %, 
další 2 m•síce podp•r•í doby 50 % a po zbývající po dp•r•í dobu 45 % pr•m•rného m•sí•ního •istého 
výd•lku nebo vym••ovacího základu. Procentní sazba podpory p•i rekvalifikaci •iní 60 % pr•m•rného 
m•sí•ního •istého výd•lku nebo vym••ovacího základu . 
  
 (4) Ukon•il-li uchaze• o zam•stnání v rozhodném ob dobí ve stejný den více zam•stnání nebo 
zam•stnání a samostatnou výd•le•nou •innost, které jsou dobou d•chodového pojišt•ní, výše podpory 
v nezam•stnanosti a podpory p•i rekvalifikaci se st anoví z •ástky, která se rovná sou•tu 
pr•m•rných m•sí•ních •istých výd•lk• nebo sou•tu pr •m•rného •istého m•sí•ního výd•lku (výd•lk•) a 
vym••ovacího základu. 
  
 (5) Vypo•tená výše podpory v nezam•stnanosti a pod pory p•i rekvalifikaci se zaokrouhluje 
na celé koruny nahoru. 
  
 (6) Maximální výše podpory v nezam•stnanosti •iní 0,58násobek pr•m•rné mzdy v národním 
hospodá•ství za první až t•etí •tvrtletí kalendá•ní ho roku p•edcházejícího kalendá•nímu roku, ve 
kterém byla podána žádost o podporu v nezam•stnanos ti. Maximální výše podpory p•i rekvalifikaci 
•iní 0,65násobek pr•m•rné mzdy v národním hospodá•s tví za první až t•etí •tvrtletí kalendá•ního 
roku p•edcházejícího kalendá•nímu roku, ve kterém u chaze• o zam•stnání nastoupil na 
rekvalifikaci. 
  
 (7) U uchaze•e o zam•stnání, který má nárok na výs luhový p•ísp•vek 34) a sou•asn• mu 
vznikne nárok na podporu v nezam•stnanosti (§ 39), se výše podpory v nezam•stnanosti stanoví jako 
rozdíl mezi podporou v nezam•stnanosti stanovenou p odle odstavce 3 v•ty první a výsluhovým 
p•ísp•vkem nebo p•ísp•vkem za službu. 
  

§ 51 
 

 (1) Podpora v nezam•stnanosti se uchaze•i stanoví za první 2 m•síce ve výši 0,15násobku, 
další 2 m•síce ve výši 0,12násobku a po zbývající p odp•r•í dobu 0,11násobku pr•m•rné mzdy v 
národním hospodá•ství za 1. až 3. •tvrtletí kalendá •ního roku p•edcházejícího kalendá•nímu roku, 
ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestli že 
  
a) splnil podmínku doby p•edchozího zam•stnání [§ 3 9 odst. 1 písm. a)] zapo•tením náhradní doby a 
tato doba se posuzuje jako poslední zam•stnání, 
  
b) bez svého zavin•ní nem•že osv•d•it výši pr•m•rné ho m•sí•ního •istého výd•lku nebo vym••ovacího 
základu, nebo 
  
c) nelze u n•j stanovit pr•m•rný m•sí•ní •istý výd• lek nebo vym••ovací základ. 
  
 (2) Podpora p•i rekvalifikaci se uchaze•i o zam•st nání v p•ípadech uvedených v odstavci 1 
stanoví ve výši 0,14násobku pr•m•rné mzdy v národní m hospodá•ství za první až t•etí •tvrtletí 
kalendá•ního roku p•edcházejícího kalendá•nímu roku , ve kterém uchaze• o zam•stnání nastoupil na 
rekvalifikaci. 
  
 (3) Podle odstavc• 1 a 2 se nepostupuje v p•ípadec h uvedených v § 50 odst. 4, pokud je 
znám alespo• jeden z pr•m•rných m•sí•ních •istých v ýd•lk• nebo vym••ovací základ. 
  

§ 52 
 

 Uchaze•i o zam•stnání, jehož poslední výd•le•ná •i nnost p•ed podáním žádosti o podporu v 



nezam•stnanosti nebyla dobou d•chodového pojišt•ní,  který však splnil podmínku celkové doby 
p•edchozího zam•stnání stanovenou v § 39 odst. 1 pí sm. a), se podpora v nezam•stnanosti stanoví z 
pr•m•rného m•sí•ního •istého výd•lku nebo vym••ovac ího základu, kterého dosáhl v posledním 
zam•stnání nebo jiné výd•le•né •innosti, které jsou  dobou d•chodového pojišt•ní. Stejn• se 
postupuje v p•ípadech, kdy uchaze• o zam•stnání p•e d zahájením rekvalifikace vykonával výd•le•nou 
•innost, která není dobou d•chodového pojišt•ní. 
  

§ 53 
 

 (1) Podpora v nezam•stnanosti a podpora p•i rekval ifikaci jsou splatné po nabytí právní 
moci rozhodnutí o jejich p•iznání pozadu za m•sí•ní  období, a to nejpozd•ji v následujícím 
kalendá•ním m•síci. V od•vodn•ných p•ípadech mohou být vyplaceny zálohov• a p•i další splátce 
zú•továny. 
  
 (2) Jsou-li spln•ny podmínky pro poskytování podpo ry v nezam•stnanosti nebo podpory p•i 
rekvalifikaci jen po •ást kalendá•ního m•síce, nále ží podpora v nezam•stnanosti nebo podpora p•i 
rekvalifikaci v pom•rné výši odpovídající po•tu kal endá•ních dn•, kdy tyto podmínky byly spln•ny. 
Výsledná •ástka se zaokrouhluje na celé koruny naho ru. 
  

§ 54 
 

 (1) Zjistí-li se dodate•n•, že podpora v nezam•stn anosti nebo podpora p•i rekvalifikaci 
byla uchaze•i o zam•stnání neprávem odep•ena nebo p •iznána anebo poskytována v nižší •ástce, než 
v jaké náležela, anebo p•iznána od pozd•jšího dne, než od kterého náležela, dodate•n• se p•izná 
nebo zvýší a doplatí. Obdobn• se postupuje, bylo-li  p•íslušným orgánem rozhodnuto, že skon•ení 
pracovn•právního nebo jiného pracovního vztahu v p• ípad• uvedeném v § 39 odst. 2 písm. a) je 
neplatné. 
  
 (2) Bylo-li uchaze•i o zam•stnání neprávem odep•en o za•azení do evidence uchaze•• o 
zam•stnání, podpora v nezam•stnanosti mu náleží p•i  spln•ní stanovených podmínek ode dne za•azení 
do evidence, nežádá-li o její p•iznání k pozd•jšímu  datu. 
  
 (3) O dodate•ném p•iznání nebo zvýšení podpory v n ezam•stnanosti nebo podpory p•i 
rekvalifikaci vydá ú•ad práce rozhodnutí. 
  
 (4) Nárok na podporu v nezam•stnanosti nebo podpor u p•i rekvalifikaci nebo jejich 
jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne , od kterého náležela nebo splátky m•ly být 
poskytnuty. 
  

§ 55 
 

 (1) Zjistí-li se dodate•n•, že podpora v nezam•stn anosti nebo podpora p•i rekvalifikaci 
byla uchaze•i o zam•stnání p•iznána nebo je poskyto vána ve vyšší •ástce, než v jaké náleží, nebo 
byla p•iznána nebo se poskytuje neprávem, rozhodne ú•ad práce o jejím snížení nebo o zastavení 
její výplaty, a to ode dne následujícího po dni, jí mž uplynulo období, za které již byla 
vyplacena. 
  
 (2) Byla-li uchaze•i o zam•stnání jeho zavin•ním p odpora v nezam•stnanosti nebo podpora 
p•i rekvalifikaci p•iznána a poskytována neprávem n ebo ve vyšší •ástce, než skute•n• náležela, 
zejména proto, že uchaze• o zam•stnání zaml•el nebo  nesprávn• uvedl n•kterou rozhodnou skute•nost 
nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchaze•  o zam•stnání povinen •ástky neprávem p•ijaté 
vrátit. 
  
 (3) O povinnosti vrátit podporu v nezam•stnanosti a podporu p•i rekvalifikaci vydá ú•ad 
práce rozhodnutí. 
  
 (4) Nárok na vrácení podpory v nezam•stnanosti neb o podpory p•i rekvalifikaci nebo jejich 
splátek poskytnutých neprávem nebo v nesprávné výši  zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého 
nenáležela v•bec nebo v poskytnuté výši. 
  

§ 56 
 

 (1) Uchaze• o zam•stnání je povinen vrátit poskytn utou podporu v nezam•stnanosti a podporu 
p•i rekvalifikaci nebo jejich •ásti, bylo-li 
  
a) p•íslušným orgánem rozhodnuto, že skon•ení jeho pracovn•právního vztahu je neplatné a tento 
vztah trvá i nadále, 
  
b) p•íslušným orgánem rozhodnuto, že výkon jiných v ýd•le•ných •inností uvedených v § 25 odst. 1 
neskon•il, 
  
c) ú•adem práce dodate•n• zjišt•no, že mu byl p•izn án starobní d•chod nebo invalidní d•chod pro 
invaliditu t•etího stupn•, s výjimkou invalidního d •chodu p•iznaného fyzické osob•, která je 
invalidní ve t•etím stupni a je schopna výd•le•né • innosti za zcela mimo•ádných podmínek 32b), 
nebo 
  
d) ú•adem práce dodate•n• zjišt•no, že mu byly posk ytovány dávky nemocenského pojišt•ní, s 
výjimkou dávek nemocenského pojišt•ní, které jsou u chaze•i o zam•stnání poskytovány z ú•asti na 
nemocenském pojišt•ní z titulu výkonu •inností podl e § 25 odst. 3 nebo zam•stnání podle § 25 
odst. 5. 
  



 (2) Podporu v nezam•stnanosti a podporu p•i rekval ifikaci je uchaze• o zam•stnání povinen 
vrátit ú•adu práce za dobu, po kterou se jejich pos kytování p•ekrývá s dobou 
  
a) trvání pracovn•právního vztahu nebo výkonu jinýc h výd•le•ných •inností, s výjimkou •inností 
uvedených v § 25 odst. 3 a 5, 
  
b) pobírání starobního d•chodu, 
  
c) pobírání invalidního d•chodu pro invaliditu t•et ího stupn•, s výjimkou invalidního d•chodu 
p•iznaného fyzické osob•, která je invalidní ve t•e tím stupni a je schopna výd•le•né •innosti za 
zcela mimo•ádných podmínek 32b), nebo 
  
d) pobírání dávek nemocenského pojišt•ní, s výjimko u dávek nemocenského pojišt•ní, které jsou 
uchaze•i o zam•stnání poskytovány z ú•asti na nemoc enském pojišt•ní z titulu výkonu •inností 
podle § 25 odst. 3 nebo zam•stnání podle § 25 odst.  5. 
  
 (3) O povinnosti vrátit podporu v nezam•stnanosti a podporu p•i rekvalifikaci vydá ú•ad 
práce rozhodnutí. 
  
 (4) Nárok na vrácení podpory v nezam•stnanosti a p odpory p•i rekvalifikaci nebo jejich 
•ástí zaniká uplynutím 5 let ode dne jejich p•iznán í. 
  

§ 57 
 

 (1) Podpora v nezam•stnanosti a podpora p•i rekval ifikaci se neposkytují do ciziny, pokud 
vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci d al Parlament souhlas a jíž je •eská republika 
vázána, nestanoví jinak. 
  
 (2) Výši pr•m•rné mzdy za první až t•etí •tvrtletí  p•edcházejícího kalendá•ního roku 
vyhlásí ministerstvo na základ• údaj• •eského stat istického ú•adu sd•lením uve•ejn•ným ve Sbírce 
zákon•. 
  

HLAVA IV 
 

ZPROST•EDKOVÁNÍ ZAM•STNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE 
 

§ 58 
 

 (1) Agentury práce mohou provád•t zprost•edkování zam•stnání na území •eské republiky nebo 
z území •eské republiky do zahrani•í a ze zahrani•í  na území •eské republiky. 
  
 (2) Zprost•edkování zam•stnání mohou agentury prác e provád•t bezplatn• nebo za úhradu, 
v•etn• úhrady, p•i které je dosahován zisk. P•i zpr ost•edkování zam•stnání za úhradu nem•že být 
od fyzické osoby, které je zam•stnání zprost•edková váno, požadována úhrada. 
  
 (3) Ve prosp•ch agentury práce nebo uživatele jsou  p•i zprost•edkování zam•stnání za 
úhradu rovn•ž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy neb o z jiné odm•ny poskytované zam•stnanci za 
vykonanou práci. 
  

§ 59 
 

 (1) Agentury práce jsou povinny vést evidenci 
  
a) po•tu volných míst, na které je požadováno zpros t•edkování zam•stnání podle § 14 odst. 1 písm. 
a), 
  
b) jimi umís•ovaných fyzických osob, 
  
c) jejich zam•stnanc•, jimž zprost•edkovávají zam•s tnání podle § 14 odst. 1 písm. b). 
  
 (2) Agentury práce pro statistické ú•ely sd•lují d o 31. ledna b•žného roku ministerstvu 
zejména tyto údaje za p•edchozí kalendá•ní rok 
  
a) po•et volných míst, na která bylo požadováno zpr ost•edkování zam•stnání podle § 14 odst. 1 
písm. a), 
  
b) po•et jimi umíst•ných fyzických osob, 
  
c) po•et jejich zam•stnanc•, kte•í byli do•asn• p•i d•leni k výkonu práce u uživatele. 
  

§ 60 
 

 (1) Povolení ke zprost•edkování zam•stnání podle §  14 odst. 3 písm. b) vydává ministerstvo 
na základ• žádosti právnické nebo fyzické osoby o 
  
a) povolení ke zprost•edkování zam•stnání na území •eské republiky, 
  
b) povolení ke zprost•edkování zam•stnání cizinc• n a území •eské republiky, nebo 
  
c) povolení ke zprost•edkování zam•stnání do zahran i•í. 



  
 (2) Podmínkou ud•lení povolení ke zprost•edkování zam•stnání fyzické osob• je dosažení 
v•ku 18 let, zp•sobilost k právním úkon•m, bezúhonn ost, odborná zp•sobilost a bydlišt• na území 
•eské republiky. 
  
 (3) Podmínkou ud•lení povolení ke zprost•edkování zam•stnání fyzické osob• vymezené 
zákonem o volném pohybu služeb 9b) je dosažení v•ku  nejmén• 18 let, zp•sobilost k právním úkon•m, 
bezúhonnost, odborná zp•sobilost, bydlišt• na území  •eské republiky a pokud takové bydlišt• nemá, 
uvedení doru•ovací adresy na území •eské republiky.  
  
 (4) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která  nebyla pravomocn• odsouzena pro úmyslný 
trestný •in nebo pro trestný •in proti majetku. Bez úhonnost se dokládá výpisem z Rejst•íku 
trest•, který nesmí být starší 3 m•síc•; zahrani•ní  fyzická osoba bezúhonnost dokládá též 
odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fy zická osoba ob•anem, jakož i státy, ve kterých 
se v posledních 3 letech zdržovala nep•etržit• déle  než 6 m•síc•, nebo v p•ípad•, že stát takový 
doklad nevydává, •estným prohlášením u•in•ným p•ed p•íslušným správním nebo soudním orgánem 
tohoto státu. Doklady nesmí být starší 3 m•síc•. Za  ú•elem doložení bezúhonnosti si ministerstvo 
vyžádá podle zvláštního právního p•edpisu 39a) výpi s z evidence Rejst•íku trest•. Žádost o vydání 
výpisu z evidence Rejst•íku trest• a výpis z eviden ce Rejst•íku trest• se p•edávají v 
elektronické podob•, a to zp•sobem umož•ujícím dálk ový p•ístup. 
  
 (5) Za odborn• zp•sobilou se považuje fyzická osob a, která má ukon•ené vysokoškolské 
vzd•lání a nejmén• dvouletou odbornou praxi v oblas ti zprost•edkování zam•stnání nebo v oboru, 
pro který má být zprost•edkování zam•stnání povolen o, anebo která má st•ední vzd•lání s maturitní 
zkouškou, vyšší odborné vzd•lání nebo vyšší odborné  vzd•lání v konzervato•i a nejmén• p•tiletou 
odbornou praxi v oblasti zprost•edkování zam•stnání  nebo v oboru, pro který má být 
zprost•edkování zam•stnání povoleno. 
  
 (6) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané m imo území •eské republiky se •ídí 
zvláštním právním p•edpisem. 
  
 (7) Podmínkou ud•lení povolení právnické osob• je spl•ování podmínek stanovených v 
odstavcích 2, 4 a 5 fyzickou osobou, která plní fun kci odpov•dného zástupce pro ú•ely 
zprost•edkování zam•stnání (dále jen "odpov•dný zás tupce"). V p•ípad• právnické osoby vymezené 
zákonem o volném pohybu služeb 9b) je podmínkou ud• lení povolení ke zprost•edkování zam•stnání 
spl•ování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 5 od pov•dným zástupcem. Fyzická osoba m•že být 
ustanovena do funkce odpov•dného zástupce pouze u j edné právnické osoby. Fyzická osoba podle v•ty 
druhé nesmí být sou•asn• držitelem povolení ke zpro st•edkování jako fyzická osoba. 
  
 (8) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 4 je ministerstvo oprávn•no 
p•ezkoumat jejich zp•sobilost poskytovat zprost•edk ovatelskou •innost, pokud existuje d•vodné 
podez•ení, že dochází k závažnému ohrožení chrán•ný ch zájm• nebo k neoprávn•nému poskytování 
zprost•edkovatelské •innosti. P•i p•ezkoumání postu puje ministerstvo podle zvláštních právních 
p•edpis•. 
  
 (9) Žádost o povolení ke zprost•edkování zam•stnán í se podává na ministerstvu nebo 
prost•ednictvím jednotných kontaktních míst 9b). 
  

§ 60a 
 

 Další podmínkou pro ud•lení povolení ke zprost•edk ování zam•stnání právnické nebo fyzické 
osob• je souhlas Ministerstva vnitra; o tento souhl as žádá ministerstvo. Ministerstvo vnitra je 
povinno do 15 kalendá•ních dn• ode dne obdržení tét o žádosti doru•it ministerstvu své stanovisko 
k ud•lení povolení ke zprost•edkování; neu•iní-li t ak do konce této lh•ty, má se za to, že s 
ud•lením povolení ke zprost•edkování souhlasí. 
  

§ 61 
 

 (1) Právnická osoba je povinna v žádosti o povolen í ke zprost•edkování zam•stnání uvést 
  
a) identifika•ní údaje právnické osoby, 
  
b) p•edm•t podnikání, 
  
c) formu zprost•edkování (§ 14 odst. 1), pro kterou  je povolení žádáno, 
  
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprost•edk ování zam•stnání žádáno, 
  
e) územní obvod, ve kterém hodlá zprost•edkování za m•stnání provád•t, 
  
f) identifika•ní údaje odpov•dného zástupce. 
  
 (2) Právnická osoba je povinna k žádosti p•ipojit 
  
a) potvrzení o bezúhonnosti odpov•dného zástupce, m á-li jím být zahrani•ní fyzická osoba, a 
doklad o odborné zp•sobilosti odpov•dného zástupce,  
  
b) prohlášení odpov•dného zástupce, že souhlasí s u stanovením do funkce, 
  
c) adresu svých pracoviš•, která budou zprost•edkov ání provád•t. 
  



 (3) Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprost•edkování zam•stnání uvést 
  
a) identifika•ní údaje fyzické osoby, 
  
b) místo a p•edm•t podnikání, 
  
c) formu zprost•edkování (§ 14 odst. 1), pro kterou  je povolení žádáno, 
  
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprost•edk ování zam•stnání žádáno, 
  
e) územní obvod, ve kterém hodlá zprost•edkování za m•stnání provád•t. 
  
 (4) Fyzická osoba je povinna k žádosti p•ipojit 
  
a) potvrzení o bezúhonnosti zahrani•ní fyzické osob y, 
  
b) doklad o odborné zp•sobilosti, 
  
c) adresu svých pracoviš•, která budou zprost•edkov ání provád•t. 
  
 (5)Doklady o spln•ní podmínek uvedených v § 60 ods t. 2 až 5 musí být p•edloženy v ov••eném 
opise nebo ov••ené kopii 40), pokud zákon o volném pohybu služeb 9b) nestanoví jinak. U 
cizojazy•ných doklad• se p•edkládá též jejich ov••e ný p•eklad do •eského jazyka, pokud zákon o 
volném pohybu služeb 9b) nebo vyhlášená mezinárodní  smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament 
souhlas a jíž je •eská republika vázána, nestanoví jinak. 
  
 (6) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povole ní ke zprost•edkování zam•stnání je 
povinna doložit skute•nosti uvedené v odstavcích 1 až 5 p•i podání žádosti o povolení ke 
zprost•edkování zam•stnání. P•ípadné zm•ny, které n astanou pozd•ji, je právnická nebo fyzická 
osoba povinna oznamovat nejpozd•ji do jednoho m•síc e ministerstvu. 
  
 (7) V p•ípad• právnické nebo fyzické osoby vymezen é zákonem o volném pohybu služeb 9b) se 
podává žádost o povolení ke zprost•edkování zam•stn ání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. b) 
samostatn•. 
  
 (8) Vydání povolení ke zprost•edkování zam•stnání podléhá správnímu poplatku podle 
zvláštního právního p•edpisu. 41) 
  

§ 61a 
 

 Povolení ke zprost•edkování zam•stnání formou uved enou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) 
právnické nebo fyzické osob• vymezené zákonem o vol ném pohybu služeb 9b) vzniká též marným 
uplynutím lh•ty a zp•sobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. 
  

§ 62 
 

 (1) V povolení ke zprost•edkování zam•stnání vydan ém právnické osob• se uvedou 
  
a) identifika•ní údaje, 
  
b) jméno, pop•ípad• jména a p•íjmení odpov•dného zá stupce, 
  
c) územní obvod, forma zprost•edkování a druhy prac í, pro které se zprost•edkování zam•stnání 
povoluje, 
  
d) doba, na kterou se povolení vydává. 
  
 (2) V povolení ke zprost•edkování zam•stnání vydan ém fyzické osob• se uvedou 
  
a) identifika•ní údaje fyzické osoby, s výjimkou ro dného •ísla, a dále identifika•ní •íslo osoby 
poskytnuté správcem základního registru osob 41a), 
  
b) územní obvod, forma zprost•edkování a druhy prac í, pro které se zprost•edkování zam•stnání 
povoluje, 
  
c) doba, na kterou se povolení vydává. 
  
 (3) Povolení ke zprost•edkování zam•stnání se vydá vá maximáln• na dobu 3 let, s výjimkou 
povolení ke zprost•edkování zam•stnání formou uvede nou v § 14 odst. 1 písm. a) a c), které se 
právnickým nebo fyzickým osobám, na n•ž se vztahuje  zákon o volném pohybu služeb 9b), vydává na 
dobu neur•itou. Povolení ke zprost•edkování zam•stn ání vydané na dobu ur•itou lze vydat 
opakovan•. 
  

§ 63 
 

 (1) Povolení ke zprost•edkování zam•stnání zaniká 
  
a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby , 
  
b) výmazem podniku zahrani•ní osoby nebo organiza•n í složky podniku zahrani•ní osoby z obchodního 
rejst•íku, 



  
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo 
  
d) rozhodnutím ministerstva o odejmutí povolení. 
  
 (2) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprost•ed kování zam•stnání odejme, jestliže 
právnická nebo fyzická osoba 
  
a) p•estane spl•ovat podmínky uvedené v § 60, 
  
b) zprost•edkovává zam•stnání v rozporu s podmínkam i pro zprost•edkování zam•stnání stanovenými v 
tomto zákon• nebo v rozporu s vydaným povolením ke zprost•edkování zam•stnání nebo s dobrými 
mravy, 
  
c) poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo 309 zákoníku práce, 
  
d) opakovan• nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59, nebo 
  
e) o to požádá. 
  
 (3) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprost•ed kování zam•stnání právnické nebo fyzické 
osob• odejme rovn•ž v p•ípad•, že Ministerstvo vnit ra odvolá souhlas s vydáním povolení ke 
zprost•edkování zam•stnání (§ 60a). 
  
 (4) Bylo-li povolení ke zprost•edkování zam•stnání  odejmuto z d•vod• uvedených v odstavci 
2 písm. b) a c), m•že právnická nebo fyzická osoba požádat o vydání povolení ke zprost•edkování 
zam•stnání nejd•íve po uplynutí 3 let ode dne právn í moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke 
zprost•edkování zam•stnání. 
  

§ 64 
 

 Vláda m•že na•ízením stanovit druhy prací, které a gentura práce nem•že formou do•asného 
p•id•lení k výkonu práce u uživatele zprost•edkováv at. 
  

§ 65 
 

 Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolen í ke zprost•edkování zam•stnání, vede 
ministerstvo. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 6 2, adresu agentury práce a seznam jejích 
pracoviš•. Ve•ejn• p•ístupná •ást evidence obsahuje  údaje uvedené v § 61 odst. 1 písm. a) až e) a 
v § 61 odst. 3 písm. a) až e) krom• rodného •ísla, data a místa narození a bydlišt•. 
  

§ 66 
 

Zprost•edkování zam•stnání formou do•asného p•id•le ní zam•stnance k výkonu práce pro jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu 

 
 Zprost•edkováním zam•stnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí uzav•ení 
pracovního pom•ru nebo dohody o pracovní •innosti m ezi fyzickou osobou a agenturou práce za 
ú•elem výkonu práce u uživatele. Agentura práce m•ž e svého zam•stnance do•asn• p•id•lit k výkonu 
práce pro uživatele jen na základ• písemné dohody o  do•asném p•id•lení zam•stnance uzav•ené s 
uživatelem podle zvláštního právního p•edpisu. 42) Agentura práce nem•že do•asn• p•id•lit k 
výkonu práce u uživatele zam•stnance, kterému byla vydána zelená karta. 
  

•ÁST T•ETÍ 
 

ZAM•STNÁVÁNÍ 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 
  
a) orgánem sociálního zabezpe•ení uznány invalidním i ve t•etím stupni (dále jen "osoby s t•žším 
zdravotním postižením"), 
  
b) orgánem sociálního zabezpe•ení uznány invalidním i v prvním nebo druhém stupni 32a), 
  
c) rozhodnutím ú•adu práce uznány zdravotn• znevýho dn•nými (dále jen "osoby zdravotn• 
znevýhodn•né"). 
  
 (3) Za zdravotn• znevýhodn•nou osobu podle odstavc e 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, 
která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné za m•stnání nebo jinou výd•le•nou •innost, ale 
její schopnosti být nebo z•stat pracovn• za•len•na,  vykonávat dosavadní povolání nebo využít 
dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatn• omezeny z d•vodu jejího dlouhodob• 
nep•íznivého zdravotního stavu. 
  
 (4) Za dlouhodob• nep•íznivý zdravotní stav se pro  ú•ely tohoto zákona považuje nep•íznivý 
stav, který podle poznatk• léka•ské v•dy má trvat d éle než jeden rok a podstatn• omezuje 



psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i  schopnost pracovního uplatn•ní. 
  
 (5) Skute•nost, že je osobou se zdravotním postiže ním podle odstavce 2 písm. a) a b), 
dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím o rgánu sociálního zabezpe•ení. Skute•nost, že 
je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2  písm. c), dokládá fyzická osoba rozhodnutím 
ú•adu práce. 
  
 (6) Posuzování zdravotního stavu pro ú•ely odstavc e 2 písm. c) upravuje jiný právní 
p•edpis 41a). 
  

§ 68 
 

 (1) Ú•ad práce vede evidenci osob se zdravotním po stižením, kterým poskytuje služby podle 
tohoto zákona. Evidence obsahuje identifika•ní údaj e o osob• se zdravotním postižením, údaje o 
omezeních v možnostech jejího pracovního uplatn•ní ze zdravotních d•vod•, údaje o právním d•vodu, 
na základ• kterého byla uznána osobou se zdravotním  postižením, a údaje o poskytování pracovní 
rehabilitace. 
  
 (2) Údaje z evidence osob se zdravotním postižením  jsou ur•eny výhradn• pro ú•ely 
za•len•ní a setrvání t•chto osob na trhu práce a pr o statistické ú•ely. 
  
 (3) Ú•ad práce je povinen po ukon•ení poskytování služeb podle tohoto zákona nebo poté, co 
fyzická osoba p•estane být osobou se zdravotním pos tižením, údaje týkající se této fyzické osoby 
u•init nep•ístupnými do doby, než nastanou nové d•v ody pro jejich další zpracování. 
  

Pracovní rehabilitace 
 

§ 69 
 

 (1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na p racovní rehabilitaci. Pracovní 
rehabilitaci zabezpe•uje ú•ad práce místn• p•íslušn ý podle bydlišt• osoby se zdravotním 
postižením ve spolupráci s pracovn• rehabilita•ními  st•edisky nebo m•že na základ• písemné dohody 
pov••it zabezpe•ením pracovní rehabilitace jinou pr ávnickou nebo fyzickou osobu. 
  
 (2) Pracovní rehabilitace je souvislá •innost zam• •ená na získání a udržení vhodného 
zam•stnání osoby se zdravotním postižením, kterou n a základ• její žádosti zabezpe•ují ú•ady práce 
a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdrav otním postižením obsahuje její identifika•ní 
údaje; sou•ástí žádosti je doklad osv•d•ující, že j e osobou se zdravotním postižením. 
  
 (3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poraden skou •innost zam••enou na volbu 
povolání, volbu zam•stnání nebo jiné výd•le•né •inn osti, teoretickou a praktickou p•ípravu pro 
zam•stnání nebo jinou výd•le•nou •innost, zprost•ed kování, udržení a zm•nu zam•stnání, zm•nu 
povolání a vytvá•ení vhodných podmínek pro výkon za m•stnání nebo jiné výd•le•né •innosti. 
  
 (4) Ú•ad práce v sou•innosti s osobou se zdravotní m postižením sestaví individuální plán 
pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní z p•sobilost, schopnost vykonávat soustavné 
zam•stnání nebo jinou výd•le•nou •innost a kvalifik aci a s ohledem na situaci na trhu práce; 
p•itom vychází z vyjád•ení odborné pracovní skupiny  (§ 7 odst. 5). 
  
 (5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základ• doporu•ení ošet•ujícího léka•e vydaného 
jménem zdravotnického za•ízení za•azeny fyzické oso by, které jsou uznány za do•asn• neschopné 
práce, a na základ• doporu•ení okresní správy sociá lního zabezpe•ení vydaného v rámci kontrolní 
léka•ské prohlídky též fyzické osoby, které p•estal y být invalidními. Za•azení t•chto fyzických 
osob na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s  jejich zdravotní zp•sobilostí; ú•ad práce je 
povinen za•azení písemn• oznámit p•íslušné okresní správ• sociálního zabezpe•ení s uvedením data 
zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové d élky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 
kalendá•ních dn• písemn• oznámit její ukon•ení. 
  
 (6) Na osoby se zdravotním postižením, které se ú• astní pracovní rehabilitace mimo 
zam•stnání, se vztahuje § 101, 245 a 246 zákoníku p ráce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce a 
§ 2 až 8 zákona o zajišt•ní dalších podmínek bezpe• nosti a ochrany zdraví p•i práci 42a) se 
použijí p•im••en•. 
  
 (7) Ministerstvo stanoví provád•cím právním p•edpi sem obsah individuálního plánu pracovní 
rehabilitace, druhy náklad• spojených s provád•ním pracovní rehabilitace a zp•sob jejich úhrady. 
  

§ 70 
 

 Dohoda o zabezpe•ení pracovní rehabilitace podle §  69 odst. 1 mezi ú•adem práce a 
právnickou nebo fyzickou osobou obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) identifika•ní údaje osoby se zdravotním postižen ím, pro kterou je pracovní rehabilitace 
ur•ena, 
  
c) obsah a délku pracovní rehabilitace, 
  
d) místo a zp•sob provedení pracovní rehabilitace, 
  
e) zp•sob, výši a podmínky úhrady náklad• na zabezp e•ení pracovní rehabilitace, 



  
f) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  
g) zp•sob ov••ení získaných znalostí a dovedností, 
  
h) podmínky a termín zú•tování poskytnuté úhrady ná klad• na zabezpe•ení pracovní rehabilitace, 
  
i) závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit posk ytnutou úhradu náklad• nebo její pom•rnou 
•ást, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud j í byla jejím zavin•ním poskytnuta neprávem 
nebo v •ástce vyšší, než náležela, a lh•tu pro vrác ení, 
  
j) ujednání o vypov•zení dohody. 
  

§ 71 
 

 Teoretická a praktická p•íprava pro zam•stnání neb o jinou výd•le•nou •innost osob se 
zdravotním postižením zahrnuje 
  
a) p•ípravu na budoucí povolání podle zvláštních pr ávních p•edpis•, 43) 
  
b) p•ípravu k práci, 
  
c) specializované rekvalifika•ní kurzy. 
  

§ 72 
 

 (1) P•íprava k práci je cílená •innost sm••ující k  zapracování osoby se zdravotním 
postižením na vhodné pracovní místo a k získání zna lostí, dovedností a návyk• nutných pro výkon 
zvoleného zam•stnání nebo jiné výd•le•né •innosti. Tato p•íprava trvá nejdéle 24 m•síc•. 
  
 (2) P•íprava k práci osoby se zdravotním postižení m se provádí 
  
a) na pracovištích jejího zam•stnavatele individuál n• p•izp•sobených zdravotnímu stavu této 
osoby; p•íprava k práci m•že být provád•na s podpor ou asistenta, 
  
b) v chrán•ných pracovních dílnách a na chrán•ných pracovních místech právnické nebo fyzické 
osoby, nebo 
  
c) ve vzd•lávacích za•ízeních státu, územních samos právných celk•, církví a náboženských 
spole•ností, ob•anských sdružení a dalších právnick ých a fyzických osob. 
  
 (3) O p•íprav• k práci uzavírá ú•ad práce s osobou  se zdravotním postižením písemnou 
dohodu, která obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) obsah p•ípravy k práci, 
  
c) dobu a místo konání p•ípravy k práci, 
  
d) zp•sob jejího zabezpe•ení a zp•sob ov••ení získa ných znalostí a dovedností, 
  
e) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (4) Dokladem o absolvování p•ípravy k práci je osv •d•ení vydané právnickou nebo fyzickou 
osobou, u níž byla p•íprava k práci provád•na. 
  
 (5) Osob• se zdravotním postižením, která nepobírá  dávky nemocenského pojišt•ní, starobní 
d•chod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu ú•asti na p•íprav• k práci na 
základ• rozhodnutí ú•adu práce podpora p•i rekvalif ikaci. Podpora p•i rekvalifikaci náleží i v 
p•ípad•, že tato osoba není vedena v evidenci uchaz e•• o zam•stnání. 
  

§ 73 
 

 (1) Zam•stnavateli, který provádí na svém pracoviš ti p•ípravu k práci osob se zdravotním 
postižením, m•že ú•ad práce uhradit náklady na p•íp ravu k práci t•chto osob. O p•íprav• k práci 
provád•né na pracovišti zam•stnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá ú•ad práce se 
zam•stnavatelem písemnou dohodu, která obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) identifika•ní údaje osoby se zdravotním postižen ím, pro kterou je p•íprava k práci ur•ena, 
  
c) obsah a délku p•ípravy k práci, 
  
d) zp•sob, výši a podmínky úhrady náklad• na p•ípra vu k práci, 
  
e) dobu, po kterou bude p•íprava k práci provád•na s podporou asistenta, 
  
f) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  



g) podmínky a termín zú•tování poskytnuté úhrady ná klad• na p•ípravu k práci, 
  
h) zp•sob ov••ení získaných znalostí a dovedností, 
  
i) závazek zam•stnavatele vrátit poskytnutou úhradu  náklad• nebo její pom•rnou •ást, pokud 
nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byla jeho zavin•ním poskytnuta neprávem nebo v •ástce 
vyšší, než náležela, a lh•tu pro vrácení, 
  
j) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (2) O p•íprav• k práci provád•né u právnické nebo fyzické osoby [§ 72 odst. 2 písm. b) a 
c)] uzavírá ú•ad práce s touto osobou písemnou doho du, která krom• údaj• uvedených v odstavci 1 
dále obsahuje 
  
a) ozna•ení pracovní •innosti, na kterou se p•íprav a k práci provádí, 
  
b) základní kvalifika•ní a zdravotní p•edpoklady po t•ebné pro p•ípravu k práci, 
  
c) místo a zp•sob provedení, 
  
d) rozsah teoretické a praktické p•ípravy. 
  
 (3) Náhrada škody náležející v souvislosti s p•ípr avou k práci, která je provád•na podle § 
72 odst. 2 písm. b) a c), se •ídí ob•anským zákoník em. 
  

§ 74 
 

 (1) Pro osoby se zdravotním postižením mohou být o rganizovány specializované 
rekvalifika•ní kurzy. Tyto kurzy jsou uskute••ovány  za stejných podmínek jako rekvalifikace (§ 
109). 
  
 (2) Osob• se zdravotním postižením, která nepobírá  dávky nemocenského pojišt•ní, starobní 
d•chod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží na základ• rozhodnutí ú•adu práce po 
dobu konání t•chto kurz• podpora p•i rekvalifikaci.  Podpora p•i rekvalifikaci náleží i v p•ípad•, 
že tato osoba není vedena v evidenci uchaze•• o zam •stnání. 
  

Chrán•né pracovní místo a chrán•ná pracovní dílna 
 

§ 75 
 

 (1) Chrán•né pracovní místo je pracovní místo vytv o•ené zam•stnavatelem pro osobu se 
zdravotním postižením na základ• písemné dohody s ú •adem práce. Chrán•né pracovní místo musí být 
provozováno po dobu nejmén• 2 let ode dne sjednanéh o v dohod•. Na vytvo•ení chrán•ného pracovního 
místa poskytuje ú•ad práce zam•stnavateli p•ísp•vek . 
  
 (2) P•ísp•vek na vytvo•ení chrán•ného pracovního m ísta pro osobu se zdravotním postižením 
m•že •init maximáln• osminásobek a pro osobu s t•žš ím zdravotním postižením maximáln• 
dvanáctinásobek pr•m•rné mzdy v národním hospodá•st ví za první až t•etí •tvrtletí p•edchozího 
kalendá•ního roku. Vytvá•í-li zam•stnavatel na zákl ad• jedné dohody s ú•adem práce 10 a více 
chrán•ných pracovních míst, m•že p•ísp•vek na vytvo •ení jednoho chrán•ného pracovního místa pro 
osobu se zdravotním postižením •init maximáln• dese tinásobek a pro osobu s t•žším zdravotním 
postižením maximáln• •trnáctinásobek výše uvedené p r•m•rné mzdy. 
  
 (3) P•ísp•vek se poskytuje za podmínky, že zam•stn avatel nemá v evidenci daní zachyceny 
da•ové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a n a penále na ve•ejné zdravotní pojišt•ní nebo 
na pojistném a na penále na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na státní politiku zam•stnanosti, s 
výjimkou p•ípad•, kdy bylo povoleno splácení ve spl átkách a není v prodlení se splácením splátek 
nebo povoleno pose•kání dan•. 
  
 (4) Žádost o p•ísp•vek na vytvo•ení chrán•ného pra covního místa obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje zam•stnavatele, 
  
b) místo a p•edm•t podnikání. 
  
 (5) K žádosti o p•ísp•vek je nutné p•iložit charak teristiku chrán•ných pracovních míst a 
jejich po•et, potvrzení o stavu závazk• ve v•cech p ojistného na sociální pojišt•ní a p•ísp•vku na 
státní politiku zam•stnanosti, pojistného na ve•ejn é zdravotní pojišt•ní a doklad o z•ízení ú•tu 
u pen•žního ústavu. 
  
 (6) Dohoda o vytvo•ení chrán•ného pracovního místa  obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) charakteristiku chrán•ného pracovního místa, 
  
c) závazek zam•stnavatele, že na vytvo•eném pracovn ím míst• zam•stná osobu se zdravotním 
postižením, 
  
d) dobu, po kterou bude chrán•né pracovní místo pro vozováno, 
  



e) výši p•ísp•vku, jeho specifikaci a zp•sob úhrady , 
  
f) podmínky, za kterých bude p•ísp•vek poskytován, 
  
g) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  
h) podmínky a termín zú•tování poskytnutého p•ísp•v ku, 
  
i) závazek zam•stnavatele vrátit p•ísp•vek nebo jeh o pom•rnou •ást, pokud mu byl jeho zavin•ním 
poskytnut neprávem nebo v •ástce vyšší, než náležel , a lh•tu pro vrácení p•ísp•vku, 
  
j) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (7) Ú•ad práce je povinen v dohod• rozlišit podmín ky pro poskytnutí p•ísp•vku na 
  
a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvo dem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 44) 
  
b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihov áno odvodem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 45) 
  
c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušení m rozpo•tové kázn• podle zvláštního právního 
p•edpisu 46). 
 Nedojde-li v dohod• k rozlišení podmínek, má se za  to, že se jedná o podmínky stanovené 
podle písmene a). 
  
 (8) Nedodržení podmínek poskytnutí p•ísp•vku podle  odstavce 7 písm. a) nebo b) nebo 
nevrácení p•ísp•vku ve stanoveném termínu je poruše ním rozpo•tové kázn•. 46) 
  
 (9) Ú•ad práce m•že uzav•ít dohodu o poskytnutí p• ísp•vku na vytvo•ení chrán•ného 
pracovního místa i s osobou se zdravotním postižení m, která se rozhodne vykonávat samostatnou 
výd•le•nou •innost. Pro poskytnutí tohoto p•ísp•vku  platí podmínky stanovené v odstavcích 1 až 7 
s tím, že vrácení p•ísp•vku nelze požadovat, pokud tato osoba p•estane vykonávat samostatnou 
výd•le•nou •innost ze zdravotních d•vod•, nebo v p• ípad• jejího úmrtí. 
  
 (10) Ú•ad práce m•že na základ• písemné dohody se zam•stnavatelem nebo s osobou se 
zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výd•le•nou •innost, poskytnout i 
p•ísp•vek na •áste•nou úhradu provozních náklad• na  chrán•né pracovní místo obsazené osobou se 
zdravotním postižením; ro•ní výše p•ísp•vku m•že •i nit maximáln• trojnásobek pr•m•rné mzdy v 
národním hospodá•ství za první až t•etí •tvrtletí p •edchozího kalendá•ního roku. Dohoda o 
poskytnutí p•ísp•vku na •áste•nou úhradu provozních  náklad• chrán•ného pracovního místa obsahuje 
údaje uvedené v odstavci 6 písm. a) a e) až j) a v odstavci 7. P•ísp•vek se poskytne pouze, je-li 
spln•na podmínka uvedená v odstavci 3. 
  

§ 76 
 

 (1) Chrán•ná pracovní dílna je pracovišt• zam•stna vatele, vymezené na základ• dohody s 
ú•adem práce a p•izp•sobené pro zam•stnávání osob s e zdravotním postižením, kde je v pr•m•rném 
ro•ním p•epo•teném po•tu zam•stnáno nejmén• 60 % t• chto zam•stnanc•. Chrán•ná pracovní dílna musí 
být provozována po dobu nejmén• 2 let ode dne sjedn aného v dohod•. Na vytvo•ení chrán•né pracovní 
dílny poskytuje ú•ad práce zam•stnavateli p•ísp•vek . 
  
 (2) P•ísp•vek na vytvo•ení chrán•né pracovní dílny  m•že maximáln• •init osminásobek 
pr•m•rné mzdy v národním hospodá•ství za první až t •etí •tvrtletí p•edchozího kalendá•ního roku 
na každé pracovní místo v chrán•né pracovní díln• v ytvo•ené pro osobu se zdravotním postižením a 
dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro oso bu s t•žším zdravotním postižením. Vytvá•í-li 
zam•stnavatel na základ• jedné dohody s ú•adem prác e 10 a více pracovních míst v chrán•né 
pracovní díln•, m•že p•ísp•vek na vytvo•ení jednoho  pracovního místa pro osobu se zdravotním 
postižením •init maximáln• desetinásobek a pro osob u s t•žším zdravotním postižením maximáln• 
•trnáctinásobek výše uvedené pr•m•rné mzdy. 
  
 (3) P•ísp•vek se poskytuje za podmínky, že zam•stn avatel nemá v evidenci daní zachyceny 
da•ové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a n a penále na ve•ejné zdravotní pojišt•ní nebo 
na pojistném a na penále na sociálním zabezpe•ení a  p•ísp•vku na státní politiku zam•stnanosti, s 
výjimkou p•ípad•, kdy bylo povoleno splácení ve spl átkách a není v prodlení se splácením splátek 
nebo povoleno pose•kání dan•. 
  
 (4) Dohoda o vytvo•ení chrán•né pracovní dílny obs ahuje 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) charakteristiku a po•et pracovních míst v chrán• né pracovní díln•, 
  
c) závazek zam•stnavatele, že na vytvo•ených pracov ních místech zam•stná osoby se zdravotním 
postižením, 
  
d) dobu, po kterou bude chrán•ná pracovní dílna pro vozována, 
  
e) výši p•ísp•vku, jeho specifikaci a zp•sob úhrady , 
  
f) podmínky, za kterých bude p•ísp•vek poskytován, 



  
g) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  
h) podmínky a termín zú•tování poskytnutého p•ísp•v ku, 
  
i) závazek zam•stnavatele vrátit p•ísp•vek nebo jeh o pom•rnou •ást, pokud mu byl jeho zavin•ním 
poskytnut neprávem nebo v •ástce vyšší, než náležel , a lh•tu pro vrácení p•ísp•vku, 
  
j) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (5) Ú•ad práce je povinen v dohod• rozlišit podmín ky pro poskytnutí p•ísp•vku na 
  
a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvo dem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 44) 
  
b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihov áno odvodem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu. 45) 
  
c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušení m rozpo•tové kázn• podle zvláštního právního 
p•edpisu 46). 
 Nedojde-li v dohod• k rozlišení podmínek, má se za  to, že se jedná o podmínky stanovené 
podle písmene a). 
  
 (6) Nedodržení podmínek poskytnutí p•ísp•vku podle  odstavce 5 písm. a) nebo b) nebo 
nevrácení p•ísp•vku ve stanoveném termínu je poruše ním rozpo•tové kázn•. 46) 
  
 (7) Ú•ad práce m•že na základ• dohody se zam•stnav atelem poskytnout zam•stnavateli i 
p•ísp•vek na •áste•nou úhradu provozních náklad• ch rán•né pracovní dílny. Dohoda o poskytnutí 
p•ísp•vku obsahuje údaje uvedené v odstavci 4 písm.  a) a e) až j) a v odstavci 5. P•ísp•vek se 
poskytne pouze, je-li spln•na podmínka uvedená v od stavci 3. Ro•ní výše tohoto p•ísp•vku m•že 
•init maximáln• •ty•násobek pr•m•rné mzdy v národní m hospodá•ství za první až t•etí •tvrtletí 
p•edchozího kalendá•ního roku na jednoho zam•stnanc e, který je osobou se zdravotním postižením, a 
maximáln• šestinásobek výše uvedené pr•m•rné mzdy n a jednoho zam•stnance, který je osobou s 
t•žším zdravotním postižením. Pro zjišt•ní po•tu za m•stnanc•, kte•í jsou osobami se zdravotním 
postižením a osobami s t•žším zdravotním postižením , je rozhodný jejich pr•m•rný ro•ní p•epo•tený 
po•et. 
  

§ 77 
 

 (1) Ministerstvo stanoví provád•cím právním p•edpi sem charakteristiku chrán•ného 
pracovního místa a pracovních míst v chrán•né praco vní díln•, zp•sob výpo•tu ro•ního p•epo•teného 
po•tu zam•stnanc•, kte•í vykonávají práci v chrán•n é pracovní díln•, druhy náklad•, na které lze 
poskytnout p•ísp•vek na •áste•nou úhradu provozních  náklad• chrán•ného pracovního místa a 
chrán•né pracovní dílny, a zp•sob poskytování p•ísp •vku. 
  
 (2) Výši pr•m•rné mzdy za první až t•etí •tvrtletí  p•edchozího kalendá•ního roku vyhlásí 
ministerstvo na základ• údaj• •eského statistického  ú•adu sd•lením uve•ejn•ným ve Sbírce zákon•. 
  

§ 78 
 

P•ísp•vek na podporu zam•stnávání osob se zdravotní m postižením 
 

 (1) Zam•stnavateli zam•stnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z 
celkového po•tu svých zam•stnanc• se poskytuje p•ís p•vek na podporu zam•stnávání t•chto osob. 
P•íslušným ú•adem práce pro poskytování p•ísp•vku j e ú•ad práce, v jehož obvodu má sídlo 
zam•stnavatel, který je právnickou osobou, nebo v j ehož obvodu má bydlišt• zam•stnavatel, který 
je fyzickou osobou. 
  
 (2) P•ísp•vek náleží zam•stnavateli m•sí•n• ve výš i skute•n• vynaložených mzdových náklad• 
na zam•stnance v pracovním pom•ru, který je osobou se zdravotním postižením, v•etn• pojistného na 
sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na státní politiku  zam•stnanosti a pojistného na ve•ejné 
zdravotní pojišt•ní, které zam•stnavatel za sebe od vedl z vym••ovacího základu tohoto 
zam•stnance, nejvýše však 8 000 K•. Pro ú•ely stano vení výše p•ísp•vku se skute•n• vynaložené 
mzdové náklady snižují o •ástku odpovídající výši p oskytnuté naturální mzdy. 
  
 (3) P•ísp•vek se poskytuje •tvrtletn• zp•tn• na zá klad• písemné žádosti zam•stnavatele, 
která musí být ú•adu práce doru•ena nejpozd•ji do k once kalendá•ního m•síce následujícího po 
uplynutí p•íslušného kalendá•ního •tvrtletí. P•ísp• vek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu 
dni p•íslušného kalendá•ního •tvrtletí zam•stnavate l nemá v evidenci daní zachyceny da•ové 
nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na pená le na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na 
státní politiku zam•stnanosti a na pojistném a na p enále na ve•ejné zdravotní pojišt•ní, s 
výjimkou p•ípad•, kdy 
  
a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zam•stnava tel není v prodlení se splácením splátek nebo 
bylo povoleno pose•kání dan•, anebo 
  
b) sou•et všech splatných nedoplatk• zam•stnavatele  k poslednímu dni p•íslušného kalendá•ního 
•tvrtletí nep•esáhl 10 000 K• a zam•stnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendá•ního 
m•síce následujícího po kalendá•ním •tvrtletí, za k teré o p•ísp•vek žádá, nebo je uhradil do 5 
pracovních dn• ode dne, kdy se o t•chto nedoplatcíc h od ú•adu práce dozv•d•l v p•ípad•, že si 
údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil ú•ad prác e sám; uhrazení nedoplatku je zam•stnavatel 



povinen ú•adu práce doložit. 
  
 (4) Sou•ástí žádosti je 
  
a) doložení celkového pr•m•rného p•epo•teného po•tu  všech zam•stnanc•, zam•stnanc•, kte•í jsou 
osobami se zdravotním postižením, a zam•stnanc•, kt e•í jsou osobami s t•žším zdravotním 
postižením, 
  
b) jmenný seznam zam•stnanc•, kte•í jsou osobami se  zdravotním postižením, a zam•stnanc•, kte•í 
jsou osobami s t•žším zdravotním postižením, s uved ením rodného •ísla, data vzniku a skon•ení 
pracovního pom•ru, kódu zdravotní pojiš•ovny, vynal ožených mzdových náklad• v•etn• odvedeného 
pojistného na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na s tátní politiku zam•stnanosti a pojistného na 
ve•ejné zdravotní pojišt•ní, 
  
c) doložení skute•nosti, že zam•stnanec, na kterého  je p•ísp•vek požadován, je osobou se 
zdravotním postižením (§ 67 odst. 5). P•i opakované m poskytování p•ísp•vku je toto doložení 
sou•ástí žádosti pouze v p•ípad• zm•ny této skute•n osti. 
  
 (5) Požádá-li o p•ísp•vek více zam•stnavatel•, p•í sp•vek se poskytne tomu zam•stnavateli, 
u n•hož vznikl zam•stnanci, který je osobou se zdra votním postižením, pracovní pom•r nejd•íve. 
Skon•í-li tento pracovní pom•r v pr•b•hu kalendá•ní ho •tvrtletí, poskytne se p•ísp•vek v pom•rné 
•ásti dalšímu zam•stnavateli, který o n•j požádal; v p•ípad•, že požádalo více zam•stnavatel•, 
postupuje se podle v•ty první. Vznikne- li zam•stna nci, který je osobou se zdravotním postižením, 
ve stejný den pracovní pom•r u více zam•stnavatel•,  kte•í o p•ísp•vek žádají, p•ísp•vek na tohoto 
zam•stnance nelze poskytnout žádnému z nich. Vznikn e- li zam•stnanci, který je osobou se 
zdravotním postižením, více pracovních pom•r• u téh ož zam•stnavatele, náleží p•ísp•vek m•sí•n• ve 
výši uvedené v odstavci 2. Pro ú•ely stanovení výše  p•ísp•vku se skute•n• vynaložené mzdové 
náklady v•etn• pojistného na sociální zabezpe•ení a  p•ísp•vku na státní politiku zam•stnanosti a 
pojistného na ve•ejné zdravotní pojišt•ní, které za m•stnavatel za sebe odvedl z vym••ovacího 
základu tohoto zam•stnance, ve všech pracovních pom •rech tohoto zam•stnance s•ítají. 
  
 (6) P•ísp•vek nelze poskytovat na zam•stnance se z dravotním postižením 
  
a) za •tvrtletí, ve kterém je na tohoto zam•stnance  ú•adem práce poskytován jiný p•ísp•vek, jehož 
výše se stanoví na základ• skute•n• vyplacených mzd ových náklad• na zam•stnance, v•etn• 
pojistného na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na s tátní politiku zam•stnanosti a pojistného na 
ve•ejné zdravotní pojišt•ní, které zam•stnavatel za  sebe odvedl z vym••ovacího základu tohoto 
zam•stnance, nebo p•ísp•vek p•i p•echodu na nový po dnikatelský program (§ 117), 
  
b) za •tvrtletí, ve kterém byl zam•stnanec, který j e osobou se zdravotním postižením, poživatelem 
starobního d•chodu. 
  
 (7) Ú•ad práce vydá rozhodnutí o 
  
a) poskytnutí p•ísp•vku, pokud zam•stnavatel spl•uj e podmínky pro poskytnutí p•ísp•vku uvedené v 
odstavcích 1 a 3, 
  
b) neposkytnutí p•ísp•vku, pokud nejsou spln•ny pod mínky uvedené v písmenu a), nebo pokud 
zam•stnavatel v p•im••ené lh•t• stanovené ú•adem pr áce nedoloží sou•ásti žádosti uvedené v 
odstavci 4, 
  
c) neposkytnutí •ásti p•ísp•vku ve výši odpovídajíc í mzdovým náklad•m v•etn• pojistného na 
sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na státní politiku  zam•stnanosti a pojistného na ve•ejné 
zdravotní pojišt•ní t•ch zam•stnanc•, u kterých zam •stnavatel nedoloží, že jsou osobami se 
zdravotním postižením, nebo na které nelze podle od stavce 5 nebo 6 p•ísp•vek poskytnout; sou•asn• 
musí být spln•ny podmínky uvedené v písmenu a). 
  
 (8) P•ísp•vek je splatný nejpozd•ji do 14 kalendá• ních dn• ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí. 
  
 (9) Poskytnutý p•ísp•vek nebo jeho pom•rnou •ást j e zam•stnavatel povinen prost•ednictvím 
ú•adu práce ve stanovené lh•t• odvést do státního r ozpo•tu, jestliže mu byl na základ• 
nesprávných údaj• vyplacen neprávem nebo v nesprávn é výši; nespln•ní této povinnosti je porušením 
rozpo•tové kázn• 46). 
  
 (10) Pro zjišt•ní spln•ní podmínky zam•stnávání ví ce než 50 % osob se zdravotním 
postižením na celkovém po•tu zam•stnanc• podle odst avce 1 je rozhodný pr•m•rný p•epo•tený po•et 
zam•stnanc• za kalendá•ní •tvrtletí. 
  
 (11) Zp•sob výpo•tu pr•m•rného p•epo•teného po•tu zam•stnanc• a zam•stnanc•, kte•í jsou 
osobami se zdravotním postižením, za kalendá•ní •tv rtletí stanoví ministerstvo provád•cím právním 
p•edpisem. 
  
 (12) Ministerstvo m•že na základ• písemné a od•vod n•né žádosti zam•stnavatele ve 
výjime•ných p•ípadech hodných zvláštního z•etele pr ominout spln•ní podmínky uvedené v odstavci 3 
písm. b), pokud jde o výši sou•tu všech splatných n edoplatk• zam•stnavatele. Proti rozhodnutí o 
prominutí spln•ní podmínky výše splatných nedoplatk • není p•ípustný rozklad a rozhodnutí je 
vylou•eno ze soudního p•ezkumu. 
  

Práva a povinnosti zam•stnavatel• a spolupráce s ú• ady práce 
 



§ 79 
 

 Zam•stnavatelé jsou oprávn•ni požadovat od ú•adu p ráce 
  
a) informace a poradenství v otázkách spojených se zam•stnáváním osob se zdravotním postižením, 
  
b) sou•innost p•i vyhrazování pracovních míst zvláš t• vhodných pro osoby se zdravotním 
postižením, 
  
c) spolupráci p•i vytvá•ení vhodných pracovních mís t pro osoby se zdravotním postižením, 
  
d) spolupráci p•i •ešení individuálního p•izp•sobov ání pracovních míst a pracovních podmínek pro 
osoby se zdravotním postižením. 
  

§ 80 
 

 Zam•stnavatelé jsou povinni 
  
a) rozši•ovat podle svých podmínek a ve spolupráci s léka•em závodní preventivní pé•e možnost 
zam•stnávání osob se zdravotním postižením individu álním p•izp•sobováním pracovních míst a 
pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 
  
b) spolupracovat s ú•adem práce p•i zajiš•ování pra covní rehabilitace, 
  
c) vést evidenci zam•stnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o d•vodu, 
na základ• kterého byla uznána osobou se zdravotním  postižením [§ 67 odst. 2 písm. a) až c)], 
  
d) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro os oby se zdravotním postižením. 
  

§ 81 
 

 (1) Zam•stnavatelé s více než 25 zam•stnanci v pra covním pom•ru jsou povinni zam•stnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného po dílu t•chto osob na celkovém po•tu zam•stnanc• 
zam•stnavatele. Povinný podíl •iní 4 %. 
  
 (2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zam•stnavatelé  plní 
  
a) zam•stnáváním v pracovním pom•ru, 
  
b) odebíráním výrobk• nebo služeb od zam•stnavatel•  zam•stnávajících více než 50 % zam•stnanc•, 
kte•í jsou osobami se zdravotním postižením, nebo z adáváním zakázek t•mto zam•stnavatel•m nebo 
odebíráním výrobk• nebo služeb chrán•ných pracovníc h dílen provozovaných ob•anským sdružením, 47) 
státem registrovanou církví nebo náboženskou spole• ností nebo právnickou osobou evidovanou podle 
zákona upravujícího postavení církví a náboženských  spole•ností 48) nebo obecn• prosp•šnou 
spole•ností, 49) nebo zadáváním zakázek t•mto subje kt•m nebo odebíráním výrobk• nebo služeb od 
osob se zdravotním postižením, které jsou osobami s amostatn• výd•le•n• •innými a nezam•stnávají 
žádné zam•stnance, nebo zadáváním zakázek t•mto oso bám, nebo 
  
c) odvodem do státního rozpo•tu, 
 nebo vzájemnou kombinací zp•sob• uvedených v písme nech a) až c). 
  
 (3) Zam•stnavatelé, kte•í jsou organiza•ními složk ami státu nebo jsou z•ízeni státem, 
nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c). 
  
 (4) Pro zjišt•ní celkového po•tu zam•stnanc•, celk ového po•tu zam•stnanc•, kte•í jsou 
osobami se zdravotním postižením, a povinného podíl u je rozhodný pr•m•rný ro•ní p•epo•tený po•et 
zam•stnanc•. 
  
 (5) Zp•sob výpo•tu pr•m•rného ro•ního p•epo•teného  po•tu zam•stnanc• a výpo•tu pln•ní 
povinného podílu stanoví ministerstvo provád•cím pr ávním p•edpisem. 
  

§ 82 
 

 (1) Výše odvodu do státního rozpo•tu podle § 81 od st. 2 písm. c) •iní za každou osobu se 
zdravotním postižením, kterou by zam•stnavatel m•l zam•stnat, 2,5násobek pr•m•rné m•sí•ní mzdy v 
národním hospodá•ství za první až t•etí •tvrtletí k alendá•ního roku, v n•mž povinnost plnit 
povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla . Výši pr•m•rné mzdy za první až t•etí 
•tvrtletí vyhlásí ministerstvo na základ• údaj• •es kého statistického ú•adu sd•lením uve•ejn•ným 
ve Sbírce zákon•. 
  
 (2) Odvod do státního rozpo•tu podle odstavce 1 po ukazuje zam•stnavatel do 15. února 
následujícího roku do státního rozpo•tu prost•ednic tvím ú•adu práce, v jehož územním obvodu je 
sídlo zam•stnavatele, který je právnickou osobou, n ebo bydlišt• zam•stnavatele, který je fyzickou 
osobou. 
  
 (3) Nesplní-li zam•stnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu ú•ad práce povinnost 
poukázat odvod do státního rozpo•tu podle odstavce 1 rozhodnutím podle zvláštního právního 
p•edpisu. 50) 
  
 (4) Vymáhání odvodu do státního rozpo•tu vykonává místn• p•íslušný celní ú•ad podle sídla 
zam•stnavatele. 



  
§ 83 

 
 Pln•ní povinného podílu zam•stnávání osob se zdrav otním postižením, v•etn• zp•sob• pln•ní, 
je zam•stnavatel povinen do 15. února následujícího  roku písemn• ohlásit ú•adu práce p•íslušnému 
podle § 82 odst. 2. 
  

§ 84 
 

 Správní ú•ady jsou povinny na výzvu p•íslušného ú• adu práce sd•lit údaje pot•ebné pro 
provedení kontroly pln•ní povinného podílu zam•stná vání osob se zdravotním postižením. 
  

•ÁST •TVRTÁ 
 

ZAM•STNÁVÁNÍ ZAM•STNANC• ZE ZAHRANI•Í 
 

HLAVA I 
 

INFORMA•NÍ POVINNOST ZAM•STNAVATELE P•I ZAM•STNÁVÁN Í ZAM•STNANC• ZE ZAHRANI•Í 
 

§ 85 
 

 Pro ú•ely zam•stnávání zam•stnanc• ze zahrani•í po dle tohoto zákona se za cizince 
nepovažuje ob•an Evropské unie a jeho rodinný p•ísl ušník (§ 3 odst. 2) a rodinný p•íslušník 
ob•ana •eské republiky uvedený v § 3 odst. 3. 
  

§ 86 
 

zrušen 
  

Informa•ní povinnost zam•stnavatele 
 

§ 87 
 

 (1) Nastoupí-li do zam•stnání ob•an Evropské unie,  jeho rodinný p•íslušník (§ 3 odst. 2), 
rodinný p•íslušník ob•ana •eské republiky uvedený v  § 3 odst. 3 nebo cizinec uvedený v § 98 písm. 
a) až e) a j) až p), u kterého se nevyžaduje povole ní k zam•stnání, jsou zam•stnavatel nebo 
právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto os oby svým zahrani•ním zam•stnavatelem na 
základ• smlouvy vyslány k výkonu práce, povinni o t éto skute•nosti písemn• informovat p•íslušný 
ú•ad práce nejpozd•ji v den nástupu t•chto osob k v ýkonu práce. Obdobná povinnost se vztahuje na 
p•ípady, kdy za trvání zam•stnání nastane skute•nos t, na jejímž základ• již cizinec povolení k 
zam•stnání nebo zelenou kartu nepot•ebuje, s tím, ž e tato informa•ní povinnost musí být spln•na 
nejpozd•ji do 10 kalendá•ních dn• ode dne, kdy nast ala skute•nost, na jejímž základ• se povolení 
k zam•stnání nevyžaduje. 
  
 (2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evid enci, kterou je zam•stnavatel povinen 
vést podle § 102 odst. 2. Každou zm•nu t•chto údaj•  je zam•stnavatel nebo právnická nebo fyzická 
osoba, ke které jsou tyto osoby svým zahrani•ním za m•stnavatelem na základ• smlouvy vyslány k 
výkonu práce, povinen nahlásit nejpozd•ji do 10 kal endá•ních dn• ode dne, kdy zm•na nastala nebo 
kdy se o ní dov•d•l. 
  
 (3) Zam•stnavatel nebo právnická nebo fyzická osob a, ke které byly osoby uvedené v 
odstavci 1 svým zahrani•ním zam•stnavatelem na zákl ad• smlouvy vyslány k výkonu práce, je povinen 
nejpozd•ji do 10 kalendá•ních dn• informovat p•íslu šný ú•ad práce o ukon•ení jejich zam•stnání 
nebo vyslání. 
  

§ 88 
 

 (1) Zam•stnavatel je povinen písemn• informovat p• íslušný ú•ad práce, jestliže cizinec, 
kterému bylo vydáno povolení k zam•stnání nebo zele ná karta, 
  
a) nenastoupil do práce, nebo 
  
b) ukon•il zam•stnání p•ed uplynutím doby, na ktero u bylo povolení vydáno, a v p•ípad•, že 
zam•stnání bylo ukon•eno výpov•dí z n•kterého z d•v od• uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku 
práce nebo dohodou z týchž d•vod• anebo okamžitým z rušením podle § 56 zákoníku práce, i d•vod 
ukon•ení zam•stnání. 
  
 (2) Informa•ní povinnost podle odstavce 1 písm. a)  musí zam•stnavatel splnit v p•ípad• 
cizince, kterému byla vydána zelená karta, nejpozd• ji do 45 kalendá•ních dn• ode dne, kdy bylo 
vyhov•no jeho žádosti o vydání zelené karty, a v p• ípad• cizince, kterému bylo vydáno povolení k 
zam•stnání podle § 92, nejpozd•ji do 10 kalendá•níc h dn• ode dne, kdy m•l cizinec nastoupit na 
pracovní místo. Informa•ní povinnost podle odstavce  1 písm. b) musí zam•stnavatel splnit 
nejpozd•ji do 10 kalendá•ních dn• ode dne, kdy cizi nec ukon•il zam•stnání. 
  

HLAVA II 
 

POVOLENÍ K ZAM•STNÁNÍ CIZINCE 
 



§ 89 
 

 Cizinec m•že být p•ijat do zam•stnání a zam•stnává n jen tehdy, má-li platné povolení k 
zam•stnání a platné povolení k pobytu na území •esk é republiky nebo je-li držitelem zelené karty, 
pokud tento zákon nestanoví jinak; za zam•stnání se  pro tyto ú•ely považuje i pln•ní úkol• 
vyplývajících z p•edm•tu •innosti právnické osoby z ajiš•ovaných spole•níkem, statutárním orgánem 
nebo •lenem statutárního nebo jiného orgánu obchodn í spole•nosti pro obchodní spole•nost nebo 
•lenem družstva nebo •lenem statutárního nebo jinéh o orgánu družstva pro družstvo. 
  

§ 90 
 

 O vydání povolení k zam•stnání žádá cizinec písemn • ú•ad práce zpravidla p•ed svým 
p•íchodem na území •eské republiky sám nebo prost•e dnictvím zam•stnavatele, u kterého má být 
zam•stnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahrani• ním zam•stnavatelem k výkonu práce. 
  

§ 91 
 

 (1) Žádost o vydání povolení k zam•stnání obsahuje  
  
a) identifika•ní údaje cizince, 
  
b) adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doru• ování zásilek, 
  
c) •íslo cestovního dokladu a název orgánu, který j ej vydal, 
  
d) identifika•ní údaje budoucího zam•stnavatele, 
  
e) druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou  by m•lo být zam•stnání vykonáváno, 
  
f) další údaje nezbytné pro výkon zam•stnání. 
  
 (2) K žádosti o vydání povolení je nutno p•iložit 
  
a) vyjád•ení zam•stnavatele, že cizince zam•stná, 
  
b) doklady osv•d•ující odbornou zp•sobilost pro výk on požadovaného zam•stnání, 
  
c) další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zam•stnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená 
mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlame nt souhlas a jíž je •eská republika vázána. 
  
 (3) Doklady uvedené v odstavci 2 se p•edkládají v originálním zn•ní a v ú•edn• ov••eném 
p•ekladu do •eského jazyka. 
  

§ 92 
 

 (1) Povolení k zam•stnání m•že vydat ú•ad práce za  podmínky, že se jedná o ohlášené volné 
pracovní místo (§ 35), které nelze s ohledem na pož adovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných 
pracovních sil obsadit jinak. P•i vydávání povolení  k zam•stnání ú•ad práce p•ihlíží k situaci na 
trhu práce. 
  
 (2) O povolení k zam•stnání vydává ú•ad práce rozh odnutí. Povolení se vydává nejdéle na 
dobu 2 let. 
  
 (3) Povolení k zam•stnání obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje cizince, 
  
b) místo výkonu práce, 
  
c) druh práce, 
  
d) identifika•ní údaje zam•stnavatele, u n•hož bude  cizinec vykonávat zam•stnání, 
  
e) dobu, na kterou se vydává, 
  
f) další údaje nezbytné pro výkon zam•stnání. 
  

§ 93 
 

zrušen 
  

§ 94 
 

 (1) Platnost povolení k zam•stnání m•že ú•ad práce  s p•ihlédnutím k situaci na trhu práce 
cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i opakovan• , vždy však nejdéle na dobu 2 let. O 
prodloužení platnosti povolení k zam•stnání je cizi nec oprávn•n požádat p•íslušný ú•ad práce 
nejd•íve 3 m•síce a nejpozd•ji 30 dn• p•ed uplynutí m doby platnosti vydaného povolení k 
zam•stnání. 
  
 (2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zam• stnání obsahuje stejné náležitosti jako 
žádost o povolení k zam•stnání (§ 91). K žádosti je  nutno p•iložit vyjád•ení zam•stnavatele, že 



cizince i nadále zam•stná. 
  
 (3) O prodloužení platnosti povolení k zam•stnání vydává ú•ad práce rozhodnutí. 
  

§ 95 
 

 (1) Povolení k zam•stnání se vyžaduje i v p•ípad•,  má-li být cizinec, jehož 
zam•stnavatelem je zahrani•ní subjekt, svým zam•stn avatelem na základ• smlouvy s •eskou 
právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k výkonu prá ce na území •eské republiky. 
  
 (2) P•ed uzav•ením smlouvy, na jejímž základ• dojd e k vyslání cizinc• k výkonu práce na 
území •eské republiky, je tuzemská právnická nebo f yzická osoba povinna projednat s p•íslušným 
ú•adem práce zejména po•ty a profese vysílaných zam •stnanc• a dobu jejich vyslání. 
  
 (3) Žádost o vydání povolení k zam•stnání pro vysí lané cizince podává právnická nebo 
fyzická osoba, k níž bude cizinec vyslán k výkonu p ráce na území •eské republiky. Tato osoba je 
odpov•dna za to, že cizinci mají platná povolení k zam•stnání a povolení k pobytu po celou dobu 
jejich vyslání zahrani•ním zam•stnavatelem. 
  
 (4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 pronáje m pracovní síly, m•že ú•ad práce vydat 
cizinci povolení k zam•stnání, pokud bylo jeho zahr ani•nímu zam•stnavateli vydáno povolení ke 
zprost•edkování zam•stnání podle § 60 odst. 1 písm.  b) a zárove• jsou spln•ny podmínky stanovené 
v § 92 odst. 1. 
  

§ 96 
 

 Povolení k zam•stnání se vyžaduje i v p•ípad•, že cizinec bude sezónním zam•stnancem 
zam•stnávaným •innostmi závislými na st•ídání ro•ní ch období, avšak nejdéle na dobu 6 m•síc• v 
kalendá•ním roce, pokud mezi jednotlivými zam•stnán ími na území •eské republiky uplyne doba 
nejmén• 6 m•síc•. 
  

§ 97 
 

 Spln•ní podmínek uvedených v § 92 odst. 1 se nevyž aduje p•i vydání povolení k zam•stnání 
cizinci 
  
a) který bude zam•stnán na •asov• vymezené období z a ú•elem zvyšování svých dovedností a 
kvalifikace ve zvoleném zam•stnání (stáž), avšak na  dobu nejdéle jednoho roku. Toto období m•že 
být prodlouženo, nejdéle však na dobu pot•ebnou pro  získání odborné kvalifikace podle p•edpis• 
platných v •eské republice, 
  
b) do 26 let v•ku zam•stnávaného p•íležitostnými a •asov• omezenými pracemi v rámci vým•ny mezi 
školami nebo v rámci program• pro mládež, jichž se •eská republika ú•astní, 
  
c) který je duchovním církve registrované v •eské r epublice nebo náboženské spole•nosti 
registrované v •eské republice, 
  
d) o n•mž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva,  k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a 
jíž je •eská republika vázána, 
  
e) kterému bylo ud•leno vízum za ú•elem strp•ní pob ytu nebo mu za stejným ú•elem bylo vydáno 
povolení k dlouhodobému pobytu, 3) 
  
f) který je žadatelem o ud•lení mezinárodní ochrany  nebo kterému bylo ud•leno vízum k pobytu nad 
90 dní za ú•elem strp•ní pobytu, 51) nejd•íve však po uplynutí 12 m•síc• ode dne podání žádosti o 
ud•lení azylu. 
  

§ 98 
 

 Povolení k zam•stnání nebo zelená karta se nevyžad uje k zam•stnání cizince 
  
a) s povoleným trvalým pobytem, 
  
b) který je rodinným p•íslušníkem •lena diplomatick é mise, konzulárního ú•adu nebo rodinným 
p•íslušníkem zam•stnance mezinárodní vládní organiz ace se sídlem na území •eské republiky, pokud 
je vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifik aci dal Parlament souhlas a jíž je •eská 
republika vázána, zaru•ena vzájemnost, 
  
c) kterému byl ud•len azyl nebo dopl•ková ochrana, 51) 
  
d) jehož výkon práce na území •eské republiky nep•e sáhne 7 po sob• jdoucích kalendá•ních dn• nebo 
celkem 30 dn• v kalendá•ním roce a jde-li zárove• o  výkonného um•lce, pedagogického pracovníka, 
akademického pracovníka vysoké školy, v•deckého, vý zkumného nebo vývojového pracovníka, který je 
ú•astníkem v•deckého setkání, žáka nebo studenta do  26 let v•ku, sportovce nebo osobu, která v 
•eské republice zajiš•uje dodávky zboží nebo služeb  nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na 
základ• obchodní smlouvy, p•ípadn• provádí záru•ní a opravá•ské práce, 
  
e) o n•mž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva,  k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a 
jíž je •eská republika vázána, 
  
f) který je •lenem záchranné jednotky a poskytuje p omoc na základ• mezistátní dohody o vzájemné 



pomoci p•i odstra•ování následk• havárií a živelníc h pohrom, a v p•ípadech humanitární pomoci, 
  
g) zam•stnávaného v mezinárodní doprav•, pokud je k  výkonu práce na území •eské republiky vyslán 
svým zahrani•ním zam•stnavatelem, 
  
h) akreditovaného v oblasti sd•lovacích prost•edk•,  
  
i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbr ojených sil vysílajícího státu podle 
zvláštního zákona, 52) 
  
j) který se na území •eské republiky soustavn• p•ip ravuje na budoucí povolání (§ 5), 
  
k) který byl vyslán na území •eské republiky v rámc i poskytování služeb zam•stnavatelem usazeným 
v jiném •lenském státu Evropské unie, 18) 
  
l) který na území •eské republiky pobývá na základ•  povolení k dlouhodobému pobytu za ú•elem 
spole•ného soužití rodiny, jde-li o spole•né soužit í rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) 
52a), 
  
m) který na území •eské republiky pobývá na základ•  povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta 
jiného •lenského státu Evropské unie 52b) za ú•elem  zam•stnání, pokud od vydání tohoto povolení 
uplynulo více než 12 m•síc•, 
  
n) který vykonává v •eské republice soustavnou vzd• lávací nebo v•deckou •innost jako pedagogický 
pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy ne bo v•decký, výzkumný nebo vývojový pracovník 
ve ve•ejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné or ganizaci podle zvláštního právního p•edpisu 
52c), 
  
o) který získal st•ední nebo vyšší odborné vzd•lání  nebo vyšší odborné vzd•lání v konzervato•i 
podle školského zákona nebo vysokoškolské vzd•lání podle zákona o vysokých školách 9), nebo 
  
p) který na území •eské republiky pobývá na základ•  povolení k dlouhodobému pobytu za ú•elem 
spole•ného soužití rodiny, jde-li o spole•né soužit í rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodob• 
pobývajícího rezidenta v Evropském spole•enství na území nebo dlouhodob• pobývajícího rezidenta v 
Evropském spole•enství na území jiného •lenského st átu Evropské unie, a který b•hem tohoto pobytu 
byl na území •eské republiky zam•stnán na základ• p ovolení k zam•stnání nebo zelené karty 
minimáln• po dobu 12 m•síc•. 
  

§ 99 
 

 Povolení k zam•stnání nelze vydat cizinci, který 
  
a) v •eské republice požádal o ud•lení mezinárodní ochrany, a to po dobu 12 m•síc• ode dne podání 
žádosti o ud•lení mezinárodní ochrany, nebo 
  
b) nespl•uje n•kterou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání povolení k zam•stnání. 
  

§ 100 
 

 (1) Platnost povolení k zam•stnání zaniká 
  
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 
  
b) skon•ením zam•stnání p•ed uplynutím doby, na kte rou bylo vydáno, 
  
c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen po byt, nebo 
  
d) neud•lením, nevydáním, zrušením nebo zánikem opr ávn•ní k pobytu za ú•elem zam•stnání z jiného 
d•vodu. 
  
 (2) Povolení k zam•stnání m•že ú•ad práce rozhodnu tím odejmout, jestliže zam•stnání je 
vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zam•stná ní,s výjimkou výkonu jiné práce v d•sledku 
p•evedení podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku prác e, nebo jestliže bylo povolení k zam•stnání 
vydáno na základ• nepravdivých údaj•. 
  
 (3) P•íslušný orgán Policie •eské republiky inform uje o skute•nosti uvedené v odstavci 1 
písm. d) p•íslušný ú•ad práce. 
  

§ 101 
 

 Podání žádosti o vydání povolení k zam•stnání a po dání žádosti o prodloužení povolení k 
zam•stnání podléhají správnímu poplatku podle zvláš tních právních p•edpis•. 41) 
  

HLAVA III 
 

EVIDENCE OB•AN• EVROPSKÉ UNIE A CIZINC• 
 

§ 102 
 

 (1) Ú•ad práce vede evidenci ob•an• Evropské unie,  jejich rodinných p•íslušník• (§ 3 odst. 



2) a rodinných p•íslušník• ob•ana •eské republiky u vedených v § 3 odst. 3, kte•í nastoupili do 
zam•stnání, evidenci cizinc•, kterým bylo vydáno po volení k zam•stnání, evidenci cizinc•, kte•í 
jsou držiteli zelené karty, a evidenci cizinc•, u n ichž se nevyžaduje povolení k zam•stnání podle 
§ 98 písm. a) až e) a j) až p). Evidence obsahuje ú daje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví 
t•chto fyzických osob, za•azení podle odv•tvové (ob orové) klasifikace ekonomických •inností, 
nejvyšší dosažené vzd•lání a vzd•lání požadované pr o výkon povolání. 
  
 (2) Zam•stnavatel je povinen vést evidenci ob•an• Evropské unie, jejich rodinných 
p•íslušník• (§ 3 odst. 2) a rodinných p•íslušník• o b•ana •eské republiky uvedených v § 3 odst. 3, 
a evidenci cizinc•, které zam•stnává nebo kte•í jso u k n•mu vysláni k výkonu práce zahrani•ním 
zam•stnavatelem. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e) a dále 
pohlaví t•chto fyzických osob, za•azení podle odv•t vové (oborové) klasifikace ekonomických 
•inností, nejvyšší dosažené vzd•lání, vzd•lání poža dované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim 
bylo vydáno povolení k zam•stnání a na kterou jim b yl povolen pobyt, den nástupu a den skon•ení 
zam•stnání nebo vyslání k výkonu práce zahrani•ním zam•stnavatelem. 
  
 (3) Údaje o fyzických osobách uvedených v odstavci  1 a vedených v evidenci ú•adu práce 
nebo v evidenci zam•stnavatele lze sd•lovat, jen da jí-li k tomu tyto osoby písemný souhlas, nebo 
v p•ípadech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo me zinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal 
Parlament souhlas a jíž je •eská republika vázána. 
  

HLAVA IV 
 

ZMOCN•NÍ K P•IJETÍ NÁRODNÍCH OPAT•ENÍ V OBLASTI ZAM •STNÁVÁNÍ 
 

§ 103 
 

 Pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratif ikaci dal Parlament •eské republiky 
souhlas a kterou je •eská republika vázána, nebo pr ávo Evropských spole•enství umož•uje •eské 
republice zcela nebo •áste•n• pozastavit uplat•ován í p•edpis• Evropských spole•enství týkajících 
se p•ístupu na trh práce, m•že vláda za podmínek st anovených touto mezinárodní smlouvou nebo 
p•íslušným p•edpisem Evropských spole•enství stanov it na•ízením, v••i kterému státu a v jakém 
rozsahu •eská republika této možnosti využije. Vlád a m•že za stejných podmínek stanovit na•ízením 
podmínky p•ístupu na trh práce pro p•íslušníky dot• eného státu. 
  

•ÁST PÁTÁ 
 

AKTIVNÍ POLITIKA ZAM•STNANOSTI 
 

HLAVA I 
 

OPAT•ENÍ A NÁSTROJE 
 

§ 104 
 

 (1) Aktivní politika zam•stnanosti je souhrn opat• ení sm••ujících k zajišt•ní maximáln• 
možné úrovn• zam•stnanosti. Aktivní politiku zam•st nanosti zabezpe•uje ministerstvo a ú•ady 
práce; podle situace na trhu práce spolupracují p•i  její realizaci s dalšími subjekty. 
  
 (2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politik a zam•stnanosti, jsou zejména 
  
a) rekvalifikace, 
  
b) investi•ní pobídky, 
  
c) ve•ejn• prosp•šné práce, 
  
d) spole•ensky ú•elná pracovní místa, 
  
e) p•ísp•vek na zapracování, 
  
f) p•ísp•vek p•i p•echodu na nový podnikatelský pro gram. 
  

§ 105 
 

 (1) Sou•ástí opat•ení aktivní politiky zam•stnanos ti jsou rovn•ž 
  
a) poradenství, které provád•jí nebo zabezpe•ují ú• ady práce za ú•elem zjiš•ování osobnostních a 
kvalifika•ních p•edpoklad• fyzických osob pro volbu  povolání, pro zprost•edkování vhodného 
zam•stnání, pro volbu p•ípravy k práci osob se zdra votním postižením a p•i výb•ru vhodných 
nástroj• aktivní politiky zam•stnanosti, 
  
b) podpora zam•stnávání osob se zdravotním postižen ím uvedená v •ásti t•etí, s výjimkou p•ísp•vku 
podle § 78, 
  
c) cílené programy k •ešení zam•stnanosti (§ 120). 
  
 (2) Ú•ad práce m•že na základ• dohody zabezpe•ovat  poradenství prost•ednictvím odborných 
za•ízení, nap•íklad pedagogicko-psychologických por aden a bilan•n• diagnostických pracoviš•, a 



hradit náklady spojené s touto •inností. 
  
 (3) Dohoda mezi ú•adem práce a odborným za•ízením o provedení poradenské •innosti musí být 
uzav•ena písemn• a musí v ní být uvedeny 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) obsah a rozsah poradenské •innosti, 
  
c) místo a zp•sob provedení poradenské •innosti, 
  
d) termín provedení poradenské •innosti, 
  
e) náklady poradenské •innosti, termín a zp•sob jej ich úhrady, 
  
f) závazek odborného za•ízení vrátit poskytnuté fin an•ní prost•edky nebo jejich •ást, pokud 
nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zavi n•ním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší 
•ástce, než náležely, a lh•ta a podmínky jejich vrá cení, 
  
g) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (4) Charakteristiku jednotlivých poradenských •inn ostí a forem poradenství a druhy náklad• 
s ním spojených, které hradí ú•ad práce, stanoví mi nisterstvo provád•cím právním p•edpisem. 
  

§ 106 
 

 V souladu s pot•ebami trhu práce mohou ú•ady práce  ov••ovat nové nástroje a opat•ení 
aktivní politiky zam•stnanosti. Podmínky ov••ování a náklady na nové nástroje a opat•ení aktivní 
politiky zam•stnanosti schvaluje ministerstvo. 
  

§ 107 
 

 (1) Aktivní politika zam•stnanosti je financována z prost•edk• státního rozpo•tu a 
hospoda•ení s t•mito prost•edky se •ídí zvláštním p rávním p•edpisem. 46) Z t•chto prost•edk• lze 
rovn•ž p•ispívat na programy nebo opat•ení regionál ního a celostátního charakteru a projekty 
zahrani•ních subjekt• p•ispívající ke zvýšení zam•s tnanosti a na ov••ování nových nástroj• a 
opat•ení aktivní politiky zam•stnanosti. 
  
 (2) P•ísp•vky na aktivní politiku zam•stnanosti po skytované podle •ástí t•etí a páté nelze 
zam•stnavateli poskytovat na stejný ú•el. P•ísp•vky  nelze poskytnout organiza•ním složkám státu a 
státním p•ísp•vkovým organizacím. 
  

HLAVA II 
 

REKVALIFIKACE 
  

§ 108 
 

 (1) Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifika ce a zvýšení, rozší•ení nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace, v•etn• jejího udržování nebo  obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i 
získání kvalifikace pro pracovní uplatn•ní fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci 
nezískala. P•i ur•ování obsahu a rozsahu rekvalifik ace se vychází z dosavadní kvalifikace, 
zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou 
získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního 
vzd•lávání. 
  
 (2) Rekvalifikaci m•že provád•t pouze 
  
a) za•ízení s akreditovaným vzd•lávacím programem p odle tohoto zákona, 
  
b) za•ízení s akreditovaným vzd•lávacím programem p odle zvláštního právního p•edpisu 52d), 
  
c) škola v rámci oboru vzd•lání, který má zapsaný v  rejst•íku škol a školských za•ízení 52e) nebo 
vysoká škola s akreditovaným studijním programem po dle zvláštního právního p•edpisu 52f), nebo 
  
d) za•ízení se vzd•lávacím programem podle zvláštní ho právního p•edpisu 52g), 
 (dále jen „rekvalifika•ní za•ízení“). 
  
 (3) Vzd•lávacím programem akreditovaným podle odst avce 2 písm. a) se rozumí program, 
kterému byla na základ• pot•eb trhu práce rozhodnut ím Ministerstva školství, mládeže a 
t•lovýchovy ud•lena akreditace. Akreditace se ud•lu je na základ• písemné žádosti, jejíž sou•ástí 
je vymezení obsahu a rozsahu vzd•lávání, forem a me tod výuky a zp•sob• ov••ování výsledk• 
vzd•lávání v rekvalifikaci. Vzd•lávací program musí  být v souladu s cíli a obsahem vzd•lávání 
podle zvláštních právních p•edpis• 52f). O ud•lení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a 
t•lovýchovy povinno rozhodnout nejpozd•ji do 90 dn•  ode dne doru•ení žádosti o akreditaci. K 
posouzení žádosti o akreditaci si Ministerstvo škol ství, mládeže a t•lovýchovy m•že z•ídit 
akredita•ní komisi jako sv•j poradní orgán a m•že s i vyžádat stanovisko ministerstva k situaci na 
trhu práce. Akreditace se ud•luje na dobu 3 let ode  dne právní moci rozhodnutí o jejím ud•lení. 
  
 (4) Ministerstvo školství, mládeže a t•lovýchovy r ozhodne o odejmutí akreditace, jestliže 



rekvalifika•ní za•ízení uvedené v odstavci 2 písm. a) 
  
a) nedodržuje akreditovaný vzd•lávací program, 
  
b) není schopno zabezpe•it odpovídající úrove• vzd• lávání, nebo 
  
c) požádá o odejmutí akreditace. 
  
 (5) Rekvalifika•ní za•ízení uvedené v odstavci 2 p ísm. a) je oprávn•no vydávat osv•d•ení o 
rekvalifikaci s celostátní platností.“. 
  
 (6) Rekvalifika•nímu za•ízení, které na základ• do hody s ú•adem práce provádí 
rekvalifikaci uchaze•• o zam•stnání nebo zájemc• o zam•stnání, m•že ú•ad práce hradit náklady 
spojené s touto rekvalifikací. 
  
 (7) Dohoda mezi ú•adem práce a rekvalifika•ním za• ízením o rekvalifikaci uchaze•e o 
zam•stnání nebo zájemce o zam•stnání musí být uzav• ena písemn• a musí v ní být uvedeny 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) pracovní •innost, na kterou budou uchaze•i o zam •stnání nebo zájemci o zam•stnání 
rekvalifikováni, 
  
c) základní kvalifika•ní p•edpoklady pot•ebné pro z a•azení do rekvalifikace, 
  
d) rozsah teoretické a praktické p•ípravy, 
  
e) místo a zp•sob provedení rekvalifikace, 
  
f) doba zahájení a ukon•ení rekvalifikace, zp•sob o v••ení získaných znalostí a dovedností, 
  
g) náklady rekvalifikace, doba a zp•sob jejich úhra dy, 
  
h) závazek rekvalifika•ního za•ízení uzav•ít pojišt •ní pro p•ípad své odpov•dnosti za škodu na 
zdraví zp•sobenou p•i rekvalifikaci, 
  
i) závazek akreditovaného za•ízení vrátit poskytnut é finan•ní prost•edky nebo jejich •ást, pokud 
nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zavi n•ním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší 
•ástce, než náležely, a lh•ta a podmínky jejich vrá cení, 
  
j) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (8) Ministerstvo školství, mládeže a t•lovýchovy v  dohod• s ministerstvem stanoví 
provád•cím právním p•edpisem náležitosti žádosti o akreditaci a organizace vzd•lávání podle 
rekvalifika•ního programu, zp•sob ukon•ení vzd•lává ní a náležitosti osv•d•ení o rekvalifikaci. 
  

§ 109 
 

Rekvalifikace uchaze•• o zam•stnání a zájemc• o zam •stnání 
 

 (1) Rekvalifikace se uskute••uje na základ• dohody  mezi ú•adem práce a uchaze•em o 
zam•stnání nebo zájemcem o zam•stnání, vyžaduje-li to jejich uplatn•ní na trhu práce. Za 
ú•astníka rekvalifikace hradí ú•ad práce náklady re kvalifikace a m•že mu poskytnout p•ísp•vek na 
úhradu prokázaných nutných náklad• spojených s rekv alifikací. Rekvalifikaci zajiš•uje ú•ad práce 
p•íslušný podle místa bydlišt• uchaze•e o zam•stnán í nebo zájemce o zam•stnání. 
  
 (2) Dohoda o rekvalifikaci podle odstavce 1 musí b ýt uzav•ena písemn• a musí v ní být 
uvedeny 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) pracovní •innost, na kterou je rekvalifikace zab ezpe•ována, 
  
c) zp•sob a doba rekvalifikace, místo jejího konání , 
  
d) podmínky poskytování p•ísp•vku na úhradu prokáza ných nutných náklad• spojených s 
rekvalifikací, 
  
e) zp•sob ov••ení získaných znalostí a dovedností, 
  
f) závazek uchaze•e o zam•stnání nebo zájemce o zam •stnání uhradit náklady rekvalifikace, pokud 
bez vážných d•vod• nedokon•í rekvalifikaci nebo odm ítne nastoupit do vhodného zam•stnání 
odpovídajícího nov• získané kvalifikaci, a druhy ná klad•, které bude povinen ú•adu práce uhradit, 
  
g) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (3) Ú•ad práce je povinen v dohod• rozlišit podmín ky pro poskytnutí p•ísp•vku na 
  
a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvo dem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 44) 
  



b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihov áno odvodem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 45) 
  
c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušení m rozpo•tové kázn• podle zvláštního právního 
p•edpisu 46). 
 Nedojde-li v dohod• k rozlišení podmínek, má se za  to, že se jedná o podmínky stanovené 
podle písmene a). 
  
 (4) Porušení podmínek poskytnutí p•ísp•vku podle o dstavce 3 písm. a) nebo b) na úhradu 
prokázaných nutných náklad• spojených s rekvalifika cí nebo porušení povinnosti jeho vrácení je 
porušením rozpo•tové kázn•. 46) 
  
 (5) Formy rekvalifikace, druhy náklad• rekvalifika ce a náklad• s ní spojených, které hradí 
ú•ad práce, stanoví ministerstvo v dohod• s Ministe rstvem školství, mládeže a t•lovýchovy 
provád•cím právním p•edpisem. 
  

§ 110 
 

Rekvalifikace zam•stnanc• 
 

 (1) Rekvalifikace m•že být provád•na i u zam•stnav atele v zájmu dalšího pracovního 
uplatn•ní jeho zam•stnanc•. Rekvalifikace zam•stnan c• se provádí na základ• dohody uzav•ené mezi 
zam•stnavatelem a zam•stnancem. O rekvalifikaci zam •stnanc• spo•ívající v získání, zvýšení nebo 
rozší•ení kvalifikace m•že ú•ad práce uzav•ít se za m•stnavatelem dohodu. Pokud je rekvalifikace 
zam•stnanc• provád•na na základ• dohody s ú•adem pr áce, mohou být zam•stnavateli nebo 
rekvalifika•nímu za•ízení, které pro zam•stnavatele  rekvalifikaci zam•stnanc• zajiš•uje, ú•adem 
práce pln• nebo •áste•n• hrazeny náklady rekvalifik ace zam•stnanc• a náklady s ní spojené. 
Jestliže pro zam•stnavatele zabezpe•uje rekvalifika ci zam•stnanc• rekvalifika•ní za•ízení, 
uzavírá se dohoda mezi zam•stnavatelem a rekvalifik a•ním za•ízením, pop•ípad• mezi ú•adem práce, 
zam•stnavatelem a rekvalifika•ním za•ízením. 
  
 (2) Dohoda o rekvalifikaci zam•stnanc• mezi ú•adem  práce a zam•stnavatelem, p•ípadn• 
rekvalifika•ním za•ízením musí být uzav•ena písemn•  a musí v ní být uvedeny 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) pracovní •innost, na kterou budou zam•stnanci re kvalifikováni, 
  
c) základní kvalifika•ní p•edpoklady zam•stnanc• po t•ebné pro za•azení do rekvalifikace, 
  
d) rozsah teoretické a praktické p•ípravy, 
  
e) místo a zp•sob provedení rekvalifikace, 
  
f) doba zahájení a ukon•ení rekvalifikace, zp•sob o v••ení získaných znalostí a dovedností, 
  
g) náklady rekvalifikace, doba a zp•sob jejich úhra dy, 
  
h) závazek zam•stnavatele nebo rekvalifika•ního za• ízení vrátit poskytnuté finan•ní prost•edky 
nebo jejich •ást, pokud nedodrží sjednané podmínky,  nebo pokud mu jeho zavin•ním byly poskytnuty 
neprávem nebo ve vyšší •ástce, než náležely, a lh•t a a podmínky jejich vrácení, 
  
i) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (3) Dohoda o rekvalifikaci zam•stnanc• mezi zam•st navatelem a zam•stnancem musí být 
uzav•ena písemn• a musí v ní být uvedeny 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) pracovní •innost, na kterou má být zam•stnanec r ekvalifikován, 
  
c) rozsah teoretické a praktické p•ípravy, 
  
d) doba zahájení a ukon•ení rekvalifikace, zp•sob o v••ení získaných znalostí a dovedností. 
  
 (4) Rekvalifikace zam•stnanc• spo•ívající v získán í, zvýšení nebo rozší•ení kvalifikace se 
uskute••uje v pracovní dob• a je p•ekážkou v práci na stran• zam•stnance; za tuto dobu p•ísluší 
zam•stnanci náhrada mzdy ve výši pr•m•rného výd•lku . Mimo pracovní dobu se rekvalifikace 
uskute••uje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke z p•sobu jejího zabezpe•ení. 
  
 (5) O rekvalifikaci podle odstavce 1 nejde v p•ípa d• ú•asti zam•stnance na teoretické nebo 
praktické p•íprav•, kterou 
  
a) je zam•stnavatel povinen zabezpe•ovat pro zam•st nance podle p•íslušných právních p•edpis• a 
které je zam•stnanec povinen se zú•astnit v souvisl osti s výkonem svého zam•stnání, nebo 
  
b) zam•stnanec absolvuje z vlastního zájmu, aniž by  z hlediska jím vykonávané práce u 
zam•stnavatele byla nezbytná pot•eba zm•ny jeho dos avadní kvalifikace. V tomto p•ípad• se 
postupuje podle p•íslušných ustanovení pracovn•práv ních p•edpis• upravujících ú•ast zam•stnanc• 
na školení a studiu p•i zam•stnání. 54) 
  



 (6) Formy rekvalifikace zam•stnanc•, druhy náklad•  rekvalifikace a náklad• s ní spojených, 
které hradí ú•ad práce, stanoví ministerstvo v doho d• s Ministerstvem školství, mládeže a 
t•lovýchovy provád•cím právním p•edpisem. 
  

HLAVA III 
 

INVESTI•NÍ POBÍDKY 
 

§ 111 
 

 (1) Investi•ní pobídky jsou nástrojem aktivní poli tiky zam•stnanosti, kterým se u 
zam•stnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o p• íslibu investi•ní pobídky podle zvláštního 
právního p•edpisu, 55) hmotn• podporuje 
  
a) vytvá•ení nových pracovních míst, 
  
b) rekvalifikace nebo školení nových zam•stnanc•. 
  
 (2) Školením se pro ú•ely investi•ních pobídek roz umí teoretické a praktické vzd•lávání, 
získávání znalostí a dovedností pro pracovní za•aze ní zam•stnanc•, které odpovídají požadavk•m 
stanoveným zam•stnavatelem. Školení m•že být zajiš• ováno i zam•stnavatelem. 
  
 (3) Hmotná podpora na vytvá•ení nových pracovních míst m•že být poskytnuta zam•stnavateli, 
který vytvo•í nová pracovní místa v územní oblasti,  ve které je pr•m•rná míra nezam•stnanosti za 
2 ukon•ená pololetí p•edcházející datu p•edložení z ám•ru zam•stnavatele získat investi•ní pobídky 
55) nejmén• o 50 % vyšší než pr•m•rná míra nezam•st nanosti v •eské republice. Do celkového po•tu 
nov• vytvo•ených míst se zahrnují místa vytvá•ená o de dne p•edložení zám•ru získat investi•ní 
pobídky. 
  
 (4) Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zam• stnanc• m•že být poskytnuta 
zam•stnavateli na •áste•nou úhradu náklad•, které b udou na rekvalifikaci nebo školení nových 
zam•stnanc• skute•n• vynaloženy. Podmínka minimální  míry nezam•stnanosti v územní oblasti, 
uvedená v odstavci 3, platí i pro poskytnutí hmotné  podpory na rekvalifikaci nebo školení 
zam•stnanc•. Do celkového po•tu rekvalifikovaných n ebo školených zam•stnanc• se zahrnují 
zam•stnanci rekvalifikovaní nebo školení ode dne p• edložení zám•ru získat investi•ní pobídky. 
  
 (5) Hmotnou podporu na vytvá•ení nových pracovních  míst a hmotnou podporu rekvalifikace 
nebo školení nových zam•stnanc• poskytuje ministers tvo. 
  
 (6) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytvá•en í nových pracovních míst musí obsahovat 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) po•et a profesní strukturu pracovních míst, kter á budou vytvo•ena, 
  
c) datum, do kterého budou místa obsazena dohodnutý m po•tem zam•stnanc•, 
  
d) druhy náklad•, na jejichž úhradu lze hmotnou pod poru použít, 
  
e) výši a termín poskytnutí hmotné podpory, 
  
f) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  
g) zp•sob a termín zú•tování hmotné podpory, 
  
h) závazek zam•stnavatele vrátit hmotnou podporu ne bo její pom•rnou •ást, pokud hmotnou podporu 
nevy•erpá v dohodnutém termínu, nebo pokud mu byla jeho zavin•ním poskytnuta neprávem nebo v 
•ástce vyšší, než náležela, a lh•tu a podmínky vrác ení hmotné podpory, 
  
i) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (7) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory rekvalifika ce nebo školení nových zam•stnanc• 
obsahuje 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) po•et zam•stnanc•, kte•í budou za•azeni do rekva lifikace nebo školení, 
  
c) obsah rekvalifikace nebo školení, zp•sob a dobu jejího zabezpe•ení, 
  
d) p•edpokládanou výši náklad• na rekvalifikaci neb o školení, 
  
e) datum, do kterého bude dohodnutý po•et zam•stnan c• rekvalifikován nebo školen, 
  
f) druhy náklad•, na jejichž úhradu lze hmotnou pod poru použít, 
  
g) výši a termín poskytnutí hmotné podpory, 
  
h) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  



i) zp•sob a termín zú•tování hmotné podpory, 
  
j) závazek zam•stnavatele vrátit hmotnou podporu ne bo její pom•rnou •ást, pokud hmotnou podporu 
nevy•erpá v dohodnutém termínu, nebo pokud mu byla jeho zavin•ním poskytnuta neprávem nebo v 
•ástce vyšší, než náležela, a lh•ty a podmínky vrác ení hmotné podpory, 
  
k) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (8) Hmotná podpora na vytvá•ení nových pracovních míst a hmotná podpora rekvalifikace nebo 
školení nových zam•stnanc• jsou ú•elov• ur•eny a ne mohou být použity na jiný ú•el, než je uvedený 
v dohod• o jejich poskytnutí. 
  
 (9) Nedodržení podmínek sjednaných v dohod• podle odstavc• 6 a 7 nebo nevrácení hmotné 
podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpo•to vé kázn• a bude postihováno odvodem za 
porušení rozpo•tové kázn• podle zvláštního právního  p•edpisu. 46) 
  
 (10) Územní oblastí se rozumí území okresu, 11) v n•mž je investi•ní akce umíst•na, nebo 
spádová oblast. Do spádové oblasti pat•í krom• okre su, v n•mž je investi•ní akce umíst•na, i 
okresy, z jejichž území do obce, v níž je umíst•na investi•ní akce, netrvá doba dojížd•ní 
prost•edky hromadné dopravy více než jednu hodinu. 
  
 (11) Pr•m•rná míra nezam•stnanosti ve spádové obla sti se pro ú•ely poskytnutí hmotné 
podpory použije pouze pro zam•stnavatele, který vyt vo•í více než 1 000 nových pracovních míst, a 
to v p•ípad•, že pr•m•rná míra nezam•stnanosti ve s pádové oblasti je vyšší než v okrese, v n•mž 
je investi•ní akce umíst•na. 
  
 (12) Výši hmotné podpory na jedno nov• vytvo•ené p racovní místo a výši hmotné podpory na 
rekvalifikaci nebo školení zam•stnanc• v závislosti  na situaci na trhu práce, vyjád•enou mírou 
nezam•stnanosti nebo dalšími ukazateli, a formu pos kytnutí hmotné podpory stanoví vláda 
na•ízením. 
  
 (13) Zam•stnavateli, kterému byla poskytnuta hmotn á podpora podle odstavce 1, nelze po 
dobu ú•innosti dohod sjednaných s ministerstvem pos kytnout další p•ísp•vek z prost•edk• aktivní 
politiky zam•stnanosti na stejný ú•el, na jaký byla  poskytnuta hmotná podpora. 
  

HLAVA IV 
 

DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAM•STNANOSTI 
 

§ 112 
 

Ve•ejn• prosp•šné práce 
 

 (1) Ve•ejn• prosp•šnými pracemi se rozumí •asov• o mezené pracovní p•íležitosti spo•ívající 
zejména v údržb• ve•ejných prostranství, úklidu a ú držb• ve•ejných budov a komunikací nebo jiných 
obdobných •innostech ve prosp•ch obcí nebo ve prosp •ch státních nebo jiných obecn• prosp•šných 
institucí, které vytvá•í zam•stnavatel nejdéle na 1 2 po sob• jdoucích kalendá•ních m•síc•, a to i 
opakovan•, k pracovnímu umíst•ní uchaze•• o zam•stn ání. Pracovní p•íležitosti jsou vytvá•eny na 
základ• dohody s ú•adem práce, který na n• m•že zam •stnavateli poskytnout p•ísp•vek. 
  
 (2) P•ísp•vek lze poskytnout až do výše skute•n• v yplacených mzdových náklad• na 
zam•stnance umíst•ného na tyto práce, v•etn• pojist ného na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na 
státní politiku zam•stnanosti a pojistného na ve•ej né zdravotní pojišt•ní, které zam•stnavatel za 
sebe odvedl z vym••ovacího základu tohoto zam•stnan ce. 
  

§ 113 
 

Spole•ensky ú•elná pracovní místa 
 

 (1) Spole•ensky ú•elnými pracovními místy se rozum í pracovní místa, která zam•stnavatel 
z•izuje nebo vyhrazuje na základ• dohody s ú•adem p ráce a obsazuje je uchaze•i o zam•stnání, 
kterým nelze zajistit pracovní uplatn•ní jiným zp•s obem. Spole•ensky ú•elným pracovním místem je 
i pracovní místo, které z•ídil po dohod• s ú•adem p ráce uchaze• o zam•stnání za ú•elem výkonu 
samostatné výd•le•né •innosti. Na spole•ensky ú•eln á pracovní místa m•že ú•ad práce poskytnout 
p•ísp•vek. 
  
 (2) Má-li být z•ízeno více než 5 pracovních míst, je ú•ad práce povinen vyžádat si 
vypracování odborného posudku. 
  
 (3) Výše p•ísp•vku na z•ízení jednoho spole•ensky ú•elného pracovního místa, pokud v 
kalendá•ním m•síci p•edcházejícím dni podání žádost i o p•ísp•vek míra nezam•stnanosti v daném 
okrese nedosahuje pr•m•rné míry nezam•stnanosti v • eské republice, m•že maximáln• •init 
•ty•násobek pr•m•rné mzdy v národním hospodá•ství z a první až t•etí •tvrtletí p•edchozího 
kalendá•ního roku a p•i z•ízení více než 10 pracovn ích míst na základ• jedné dohody m•že výše 
p•ísp•vku na jedno spole•ensky ú•elné pracovní míst o •init maximáln• šestinásobek této pr•m•rné 
mzdy. 
  
 (4) Výše p•ísp•vku na z•ízení jednoho spole•ensky ú•elného pracovního místa, pokud v 
kalendá•ním m•síci p•edcházejícím dni podání žádost i o p•ísp•vek míra nezam•stnanosti v daném 
okrese dosahuje pr•m•rné míry nezam•stnanosti v •es ké republice nebo je vyšší, m•že maximáln• 



•init šestinásobek pr•m•rné mzdy v národním hospodá •ství za první až t•etí •tvrtletí p•edchozího 
kalendá•ního roku a p•i z•ízení více než 10 pracovn ích míst na základ• jedné dohody m•že výše 
p•ísp•vku na jedno spole•ensky ú•elné pracovní míst o •init maximáln• osminásobek této pr•m•rné 
mzdy. 
  
 (5) P•ísp•vek na vyhrazení jednoho spole•ensky ú•e lného pracovního místa m•že být 
poskytován až do výše vyplacených mzdových náklad• na zam•stnance p•ijatého na vyhrazené pracovní 
místo, v•etn• pojistného na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na státní politiku zam•stnanosti a 
pojistného na ve•ejné zdravotní pojišt•ní, které za m•stnavatel za sebe odvedl z vym••ovacího 
základu tohoto zam•stnance. P•ísp•vek m•že být posk ytován nejdéle po dobu 6 m•síc•. P•ijme-li 
zam•stnavatel na vyhrazené pracovní místo uchaze•e o zam•stnání uvedeného v § 33 odst. 1 písm. a) 
a e), m•že být p•ísp•vek poskytován nejdéle po dobu  12 m•síc•. 
  
 (6) Vrácení p•ísp•vku na z•ízení spole•ensky ú•eln ého pracovního místa za ú•elem výkonu 
samostatné výd•le•né •innosti nelze požadovat, poku d osoba samostatn• výd•le•n• •inná p•estane 
vykonávat samostatnou výd•le•nou •innost ze zdravot ních d•vod•, nebo v p•ípad• jejího úmrtí. 
  
 (7) Výši pr•m•rné mzdy za první až t•etí •tvrtletí  p•edchozího kalendá•ního roku vyhlásí 
ministerstvo na základ• údaj• •eského statistického  ú•adu sd•lením uve•ejn•ným ve Sbírce zákon•. 
  

§ 114 
 

zrušen 
  

§ 115 
 

zrušen 
  

§ 116 
 

P•ísp•vek na zapracování 
 

 (1) P•ísp•vek na zapracování m•že ú•ad práce posky tnout zam•stnavateli na základ• s ním 
uzav•ené dohody, pokud zam•stnavatel p•ijímá do pra covního pom•ru uchaze•e o zam•stnání, kterému 
ú•ad práce v•nuje zvýšenou pé•i (§ 33). 
  
 (2) P•ísp•vek se poskytuje na základ• dohody mezi ú•adem práce a zam•stnavatelem. 
P•ísp•vek lze poskytovat maximáln• po dobu 3 m•síc• . M•sí•ní p•ísp•vek na jednu fyzickou osobu, 
která zapracovává m•že •init maximáln• polovinu min imální mzdy. 
  

§ 117 
 

P•ísp•vek p•i p•echodu na nový podnikatelský progra m 
 

 (1) P•ísp•vek p•i p•echodu na nový podnikatelský p rogram m•že ú•ad práce poskytnout 
zam•stnavateli na základ• s ním uzav•ené dohody, po kud zam•stnavatel p•echází na nový 
podnikatelský program a z tohoto d•vodu nem•že zabe zpe•it pro své zam•stnance práci v rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby. 22) 
  
 (2) P•ísp•vek lze poskytovat na •áste•nou úhradu n áhrady mzdy, která zam•stnanc•m p•ísluší 
podle pracovn•právních p•edpis•. P•ísp•vek lze posk ytovat maximáln• po dobu 6 m•síc•. M•sí•ní 
p•ísp•vek na jednoho zam•stnance m•že •init nejvýše  polovinu minimální mzdy. 
  

Poskytování p•ísp•vk• 
 

§ 118 
 

 (1) O poskytnutí p•ísp•vk• na jednotlivé nástroje aktivní politiky zam•stnanosti 
zam•stnavatel nebo fyzická osoba žádá. Žádost o p•í sp•vek na jednotlivé nástroje aktivní politiky 
zam•stnanosti musí obsahovat 
  
a) identifika•ní údaje právnické nebo fyzické osoby , 
  
b) místo a p•edm•t podnikání, 
  
c) druh p•ísp•vku, o který se žádá. 
  
 (2) K žádosti o p•ísp•vek na jednotlivé nástroje a ktivní politiky zam•stnanosti je nutné 
p•iložit 
  
a) doklady osv•d•ující skute•nosti uvedené v žádost i, 
  
b) potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní  zachyceny da•ové nedoplatky, nemá nedoplatek 
na pojistném a na penále na ve•ejné zdravotní pojiš t•ní nebo na pojistném a na penále na 
sociálním zabezpe•ení a p•ísp•vku na státní politik u zam•stnanosti, s výjimkou p•ípad•, kdy bylo 
povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se  splácením splátek nebo povoleno pose•kání 
dan•, 
  
c) doklad o z•ízení ú•tu u pen•žního ústavu. 
  
 (3) Ú•ad práce m•že požadovat p•edložení i jiných doklad•, pokud jsou pot•ebné k posouzení 



žádosti. 
  
 (4) Místn• p•íslušným pro uzav•ení dohody a poskyt ování p•ísp•vku na z•ízení (§ 113 odst. 
1 v•ta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) spole• ensky ú•elného pracovního místa je ú•ad práce, 
v jehož evidenci je veden uchaze• o zam•stnání, kte rý bude na spole•ensky ú•elné pracovní místo 
umíst•n. 
  

§ 119 
 

 (1) O poskytnutí p•ísp•vku v rámci aktivní politik y zam•stnanosti uzavírá ú•ad práce se 
zam•stnavateli, s jinými právnickými a fyzickými os obami a dalšími subjekty podle zvláštních 
právních p•edpis• 6) písemnou dohodu. 
  
 (2) Dohoda o poskytnutí p•ísp•vku musí obsahovat 
  
a) identifika•ní údaje ú•astník• dohody, 
  
b) ú•el poskytnutí p•ísp•vku, 
  
c) podmínky, za kterých bude p•ísp•vek poskytován, 
  
d) výši a termín poskytnutí p•ísp•vku, 
  
e) zp•sob kontroly pln•ní sjednaných podmínek, 
  
f) podmínky a termín zú•tování poskytnutého p•ísp•v ku, 
  
g) závazek p•íjemce vrátit p•ísp•vek nebo jeho pom• rnou •ást, pokud mu jeho zavin•ním byl 
p•ísp•vek poskytnut neprávem nebo ve vyšší •ástce, než náležel, a lh•tu a podmínky vrácení 
p•ísp•vku, 
  
h) ujednání o vypov•zení dohody. 
  
 (3) V závislosti na charakteru jednotlivých p•ísp• vk• poskytovaných v rámci aktivní 
politiky zam•stnanosti lze v dohod• sjednat i další  ujednání, na kterých mají ú•astníci zájem. 
  
 (4) Ú•ad práce je povinen v dohod• rozlišit podmín ky pro poskytnutí p•ísp•vku na 
  
a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvo dem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 44) 
  
b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihov áno odvodem za porušení rozpo•tové kázn• podle 
zvláštního právního p•edpisu, 45) 
  
c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušení m rozpo•tové kázn• podle zvláštního právního 
p•edpisu 46). 
 Nedojde-li v dohod• k rozlišení podmínek, má se za  to, že se jedná o podmínky stanovené 
podle písmene a). 
  
 (5) Nedodržení podmínek poskytnutí p•ísp•vku podle  odstavce 4 písm. a) nebo b) nebo 
nevrácení p•ísp•vku ve stanoveném termínu je poruše ním rozpo•tové kázn•. 46) 
  
 (6) Formy p•ísp•vk• a zp•sob poskytování p•ísp•vk•  stanoví ministerstvo provád•cím právním 
p•edpisem. 
  

HLAVA V 
 

CÍLENÉ PROGRAMY K •EŠENÍ ZAM•STNANOSTI 
 

§ 120 
 

 (1) Problémy obecního, okresního, krajského a celo státního charakteru v oblasti 
zam•stnanosti mohou být •ešeny prost•ednictvím cíle ných program•, v•etn• mezinárodních program• s 
mezinárodní ú•astí a program• financovaných v rámci  Strukturálních fond• Evropského spole•enství 
a dalších program• Evropského spole•enství. 
  
 (2) Cíleným programem se rozumí soubor opat•ení za m••ených ke zvýšení možnosti fyzických 
osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; sou•ástí programu je stanovení podmínek pro 
jeho provád•ní a harmonogram •erpání. Cílené progra my celostátního charakteru schvaluje vláda 
•eské republiky a programy obecního, okresního a kr ajského charakteru ministerstvo. 
  
 (3) Cíleným programem je i program na podporu obno vy nebo technického zhodnocení hmotného 
investi•ního majetku, který slouží k pracovnímu upl atn•ní osob se zdravotním postižením; v rámci 
tohoto programu m•že být zam•stnavatel•m zam•stnáva jícím více než 50 % osob se zdravotním 
postižením poskytnut p•ísp•vek až do výše 70 % po•i zovací ceny tohoto majetku. 
  
 (4) P•i pln•ní cílených program• mohou ú•ady práce  spolupracovat i s jinými subjekty nebo 
je mohou na základ• smluvního vztahu zajiš•ovat pro st•ednictvím jiných právnických nebo fyzických 
osob. Sou•ástí dohody o zajiš•ování cíleného progra mu je i ujednání o p•ísp•vku právnické nebo 
fyzické osob• za zajišt•ní cíleného programu. 



  
•ÁST ŠESTÁ 

 
VÝKON UM•LECKÉ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ NEBO REKLAMNÍ • INNOSTI DÍT•TE 

 
§ 121 

 
Základní podmínky 

 
 (1) Dít•tem se pro ú•ely tohoto zákona rozumí fyzi cká osoba 
  
a) mladší 15 let, nebo 
  
b) starší 15 let, pokud nemá ukon•enou povinnou ško lní docházku, a to až do doby jejího ukon•ení. 
  
 (2) Dít• m•že vykonávat pouze um•leckou, kulturní,  sportovní a reklamní •innost (dále jen 
"•innost dít•te") pro právnickou nebo fyzickou osob u, která má tuto •innost v p•edm•tu své 
•innosti (dále jen "provozovatel •innosti"), jen je stliže je tato •innost p•im••ená jeho v•ku, 
není pro n•j nebezpe•ná, nebrání jeho vzd•lávání ne bo docházce do školy a ú•asti na výukových 
programech, nepoškozuje jeho zdravotní, t•lesný, du ševní, morální nebo spole•enský rozvoj. 57) 
  
 (3) Za •innost dít•te se nepovažuje 
  
a) zájmová kulturní •innost v amatérských souborech  a základních um•leckých školách, 
  
b) vystupování na um•leckých a kulturních akcích po •ádaných školou, školským za•ízením nebo 
ústavem sociální pé•e nebo na akcích, na kterých se  škola, školské za•ízení nebo ústav sociální 
pé•e organiza•n• podílí, 
  
c) •innost konaná v rámci výchovy a vzd•lávání ve š kolách a školských za•ízeních v souladu se 
vzd•lávacími programy, 
  
d) ú•ast na um•leckých a sportovních sout•žích, pok ud nejde o •innosti za odm•nu, nebo 
  
e) •innost konaná v rámci mimoškolní výchovy a p•i ostatních nekomer•ních zájmových aktivitách, 
která není vykonávána za odm•nu. 
  
 (4) Provozovatel •innosti je povinen zajistit 
  
a) soustavný dohled zp•sobilou osobou v dob• dohodn uté pro •innost dít•te, p•ípadn• i p•i doprav• 
na ni, pokud ho nevykonává zákonný zástupce, 
  
b) vhodné podmínky odpovídající charakteru •innosti , kterou bude dít• vykonávat. 
  
 (5) Na •innost dít•te se vztahuje § 101, 245 a 246  zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 
zákoníku práce a § 2 až 8 zákona o zajišt•ní dalšíc h podmínek bezpe•nosti a ochrany zdraví p•i 
práci 42a) se použijí p•im••en•. 
  

§ 122 
 

Povolování výkonu •innosti dít•te 
 

 (1) O povolení výkonu •innosti dít•te (dále jen „p ovolení“) rozhoduje ú•ad práce na 
základ• písemné žádosti podané zákonným zástupcem d ít•te nebo jinou osobou odpov•dnou za výchovu 
dít•te, do jejíž pé•e bylo dít• sv••eno rozhodnutím  soudu (dále jen "zákonný zástupce"). 
  
 (2) Pro ú•ely povolení podle odstavce 1 se považuj e za •innost 
  
a) um•leckou a kulturní vytvá•ení autorských d•l ne bo provád•ní um•leckých výkon• podle 
zvláštního právního p•edpisu 58) a provád•ní úkon• zejména v oblasti hudební, p•vecké a tane•ní, 
  
b) reklamní provád•ní úkon• v reklam• 59) a propaga ci výrobk•, služeb nebo jiných objekt• a 
p•edm•t• a •innost v modelingu, 
  
c) sportovní provád•ní sportovních výkon• na ve•ejn osti. 
  
 (3) Žádost o povolení musí obsahovat 
  
a) identifika•ní údaje dít•te, 
  
b) identifika•ní údaje zákonného zástupce dít•te; p okud se jedná o cizince, který nemá na území 
•eské republiky bydlišt•, rovn•ž místo, kde se na ú zemí •eské republiky zdržuje, 
  
c) písemný souhlas dít•te s tím, že bude •innost vy konávat, je-li dít• s ohledem na v•k a 
rozumovou vysp•lost schopno vyjád•it sv•j názor, 
  
d) léka•ský posudek praktického léka•e pro d•ti a d orost o tom, že •innost, kterou bude dít• 
vykonávat a doba jejího konání, vzhledem k •asovému  vymezení jejího výkonu, je p•im••ená z 
hlediska zdravotního a že dít• je ze zdravotního hl ediska zp•sobilé tuto •innost vykonávat. 
Léka•ský posudek v dob• vydání povolení nesmí být s tarší než 3 m•síce. Posudek vydává léka• na 



základ• žádosti zákonného zástupce dít•te. Podklade m pro vydání posudku jsou údaje zpracované 
provozovatelem •innosti v rozsahu písmene e), 
  
e) druh •innosti, kterou bude dít• vykonávat, místo  výkonu •innosti a charakteristiku pracovních 
podmínek a pracoviš•, ve kterých bude dít• •innost vykonávat, a bude-li vykonávat více druh• 
takových •inností, uvád•jí se u každého z druh• t•c hto •inností, 
  
f) identifika•ní údaje provozovatele •innosti, 
  
g) dobu, po kterou bude dít• •innost vykonávat. 
  
 (4) Provozovatel •innosti je povinen pro p•ípad ná hrady škody, v•etn• náhrady škody na 
zdraví, ke které by mohlo dojít p•i výkonu •innosti , sjednat pojišt•ní; sjednání pojišt•ní musí 
být uvedeno v povolení. 
  
 (5) Náhrada škody zp•sobené dít•tem provozovateli •innosti nebo provozovatelem •innosti 
dít•ti se •ídí ob•anským zákoníkem. Výše náhrady šk ody zp•sobené provozovateli •innosti dít•tem 
nesmí p•esáhnout v jednotlivém p•ípad• 0,70násobek pr•m•rné mzdy v národním hospodá•ství za první 
až t•etí •tvrtletí kalendá•ního roku p•edcházejícíh o kalendá•nímu roku, ve kterém vznikla škoda. 
Výši pr•m•rné mzdy za první až t•etí •tvrtletí p•ed cházejícího kalendá•ního roku vyhlásí 
ministerstvo na základ• údaj• •eského statistického  ú•adu sd•lením uve•ejn•ným ve Sbírce zákon•. 
Povinnost provozovatele •innosti nahradit škodu je však dána i v p•ípad•, kdy provozovatel 
•innosti dodržel povinnosti vyplývající z právních p•edpis• k zajišt•ní bezpe•nosti a ochrany 
zdraví p•i práci. 
  
 (6) V •ízení o povolení výkonu •innosti dít•te je ú•astníkem •ízení také provozovatel 
•innosti. 
  
 (7) Povolení vydává ú•ad práce p•íslušný podle trv alého pobytu dít•te, a pokud dít• nemá 
trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje. V povole ní ú•ad práce stanoví rozsah a podmínky pro 
výkon •innosti upravující rozvrh •innosti a odpo•in ku v závislosti na rozsahu a druhu •innosti, 
zp•sob zajišt•ní ochrany zdraví a bezpe•nosti a min imální požadavky na zajišt•ní vhodných 
pracovních podmínek k výkonu •innosti. 
  
 (8) Povolit dít•ti výkon •innosti lze nejdéle na d obu 12 m•síc• po sob• jdoucích, které 
následují po dni právní moci rozhodnutí ú•adu práce  o povolení, nejdéle však do doby, do které je 
fyzická osoba považována podle tohoto zákona za dít •. Bude-li vykonávat dít• •innost u více 
provozovatel•, vydává se samostatné povolení k výko nu •innosti u každého provozovatele. 
  
 (9) Ú•ad práce si m•že vyžádat vyjád•ení orgánu so ciáln•-právní ochrany d•tí, zda mu 
nejsou známy skute•nosti, které by bránily dít•ti v e výkonu •innosti, nebo zda není •innost pro 
dít• vhodná. 
  

§ 123 
 

Obsah a •asové vymezení povolení 
 

 (1) Dít• m•že •innost vykonávat jen na základ• jed notlivého povolení vydaného pro ur•ité 
dít• a ur•itou •innost, a to nejdéle 
  
a) 2 hodiny denn• u dít•te, které ješt• neplní povi nnou školní docházku, p•i•emž celková délka 
výkonu •innosti za týden nesmí p•esáhnout 10 hodin,  
  
b) 2 hodiny ve vyu•ovací den a 12 hodin týdn• pro • innost vykonávanou b•hem období školního 
vyu•ování mimo hodiny školní výuky, p•i•emž denní d oba výkonu •innosti nesmí p•esáhnout 7 hodin, 
  
c) 7 hodin denn• pro •innost vykonávanou v období š kolních prázdnin, p•i•emž celková délka výkonu 
•innosti za týden nesmí p•esáhnout 35 hodin týdn•. 
 Za dobu výkonu •innosti se považuje i doba pot•ebn á pro p•ípravu na výkon •innosti v míst• 
výkonu •innosti. 
  
 (2) Doba odpo•inku musí být stanovena v rozsahu ne jmén• dvakrát 15 minut a jednou 45 
minut, pokud má dít• vykonávat •innost v rozsahu 4 a p•l hodiny denn• a více. Tato doba odpo•inku 
se do doby výkonu •innosti nezapo•ítává. 
  
 (3) Vykonává-li dít• •innost pro více provozovatel • •innosti, doby t•chto •inností se 
s•ítají; jejich sou•et nesmí být vyšší, než je uved eno v odstavci 1. 
  
 (4) Dít• nesmí •innost vykonávat v dob• mezi 22. a  6. hodinou; pokud u dít•te, které plní 
povinnou školní docházku, není následující den po d nu, kdy kon•í tato doba, dnem školního 
vyu•ování, je výkon •innosti zakázán v dob• mezi 22 .30 a 6. hodinou. 
  
 (5) Dít• musí mít po skon•ení výkonu denní •innost i nep•etržitý odpo•inek nejmén• v délce 
14 hodin. Pokud vykonává •innost po sob• 5 jdoucích  kalendá•ních dn•, nesmí vykonávat •innost 
nejmén• v následujících 2 po sob• jdoucích kalendá• ních dnech. V kalendá•ním týdnu nesmí dít• 
•innost vykonávat alespo• 2 kalendá•ní dny. 
  
 (6) Ú•ad práce m•že na základ• písemné žádosti zák onného zástupce dít•te p•ed uplynutím 
platnosti povolení prodloužit jeho platnost na dobu  nezbytn• nutnou k dokon•ení •innosti dít•te, 
nejdéle na dobu 2 m•síc•. P•i rozhodování o prodlou žení povolení vychází ú•ad práce z údaj• 
uvedených v žádosti o vydání povolení dopln•ných zá konným zástupcem o nové skute•nosti rozhodné 



pro vydání povolení. 
  
 (7) O povolení je možno žádat opakovan•. Byla-li ž ádost o vydání povolení zamítnuta s 
ohledem na léka•ský posudek, lze žádost o vydání po volení výkonu téže •innosti konané za stejných 
podmínek podat znovu nejd•íve po uplynutí 3 m•síc• ode dne, kterým nabylo právní moci rozhodnutí 
ú•adu práce o zamítnutí vydání povolení. 
  
 (8) Ú•ad práce rozhodnutí o povolení výkonu •innos ti dít•te nebo rozhodnutí o nepovolení 
výkonu •innosti dít•te bez zbyte•ného odkladu doru• í také p•íslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce. 
  
 (9) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vydaným pov olením z•stávají nedot•eny obsah a forma 
smluv, které se sjednávají podle zvláštních právníc h p•edpis•, jakož i nároky z nich vyplývající. 
  
 (10) Ú•ad práce vede evidenci povolení vydaných k •innosti dít•te. Evidence obsahuje údaje 
uvedené v žádosti o povolení. Údaje z evidence jsou  ur•eny výhradn• pro ú•ely vydání povolení. 
  

§ 124 
 

•ízení o zákazu výkonu •innosti dít•te 
 

 (1) Ú•ad práce výkon •innosti dít•te zakáže, jestl iže zjistí, že 
  
a) dít• vykonává •innost bez povolení, 
  
b) provozovatel •innosti p•i výkonu •innosti dít•te  porušil povinnosti stanovené tímto zákonem 
nebo jinými právními p•edpisy, nebo 
  
c) podle léka•ského posudku vydaného v dob• po vydá ní rozhodnutí o povolení není výkon této 
•innosti pro dít• vhodný. 
  
 (2) Výkon •innosti je ú•ad práce povinen zakázat b ezprost•edn• poté, co se o skute•nostech 
uvedených v odstavci 1 dozv•d•l, a to prohlášením s d•leným zákonnému zástupci dít•te a 
provozovateli •innosti. Ode dne sd•lení tohoto proh lášení má zákonný zástupce povinnost •innost 
dít•te ukon•it; takovou povinnost má i provozovatel  •innosti. 
  
 (3) P•i d•vodném podez•ení, že u dít•te došlo ke z trát• zdravotní zp•sobilosti k výkonu 
•innosti nebo k jiným skute•nostem znemož•ujícím dí t•ti výkon •innosti, je zákonný zástupce 
dít•te, ošet•ující léka•, oblastní inspektorát prác e a orgán sociáln•-právní ochrany dít•te 
povinen sd•lit tyto skute•nosti p•íslušnému ú•adu p ráce. 
  
 (4) Prohlášení o zákazu •innosti dít•te m•že ú•ad práce u•init písemn• nebo ústn•. Bylo-li 
prohlášení u•in•no ústn•, je ú•ad práce povinen pro vést o tomto ústním prohlášení zápis, a to 
téhož dne, kdy k prohlášení došlo. Bylo-li prohláše ní u•in•no ústn•, vydá ú•ad práce na míst• 
písemné potvrzení. Prohlášení u•in•né písemn• a pís emné potvrzení obdrží zákonný zástupce dít•te 
a provozovatel •innosti. 
  
 (5) Ú•ad práce je povinen nejpozd•ji do 15 kalendá •ních dn• ode dne sd•lení písemného nebo 
ústního prohlášení o zákazu •innosti dít•te vydat r ozhodnutí o zákazu výkonu •innosti dít•te. 
  

•ÁST SEDMÁ 
 

KONTROLNÍ •INNOST 
 

§ 125 
 

 Kontrolní •innost na úseku zam•stnanosti vykonávaj í ú•ady práce, ministerstvo a v rozsahu 
stanoveném v § 126 odst. 4 i celní ú•ady (dále jen "orgány kontroly"). 
  

§ 126 
 

 (1) Ú•ady práce kontrolují dodržování pracovn•práv ních p•edpis• u 
  
a) zam•stnavatel•, 
  
b) právnických a fyzických osob, které vykonávají • innosti podle tohoto zákona, zejména p•i 
zprost•edkování zam•stnání a rekvalifikaci, 
  
c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby p odle tohoto zákona, 
 (dále jen "kontrolovaná osoba"). 
  
 (2) Pro ú•ely tohoto zákona se za pracovn•právní p •edpisy považují právní p•edpisy o 
zam•stnanosti a právní p•edpisy o ochran• zam•stnan c• p•i platební neschopnosti zam•stnavatele 
62). 
  
 (3) Ú•ady práce jsou dále oprávn•ny kontrolovat vý ši pr•m•rného m•sí•ního •istého výd•lku, 
a to v rozsahu pot•ebném pro stanovení výše podpory  v nezam•stnanosti a podpory p•i 
rekvalifikaci. 
  
 (4) Oprávn•ní kontrolovat, zda cizinec vykonává pr áci pro právnickou nebo fyzickou osobu 



na základ• pracovn•právního vztahu nebo jiné smlouv y a zda ji vykonává v souladu s vydaným 
povolením k zam•stnání nebo zelenou kartou, jsou-li  podle tohoto zákona vyžadovány, mají rovn•ž 
celní ú•ady. Pro ú•ely kontroly podle v•ty první po skytuje ministerstvo zp•sobem umož•ujícím 
dálkový p•ístup celním ú•ad•m informaci o povoleníc h k zam•stnání vydaných ú•ady práce, a to v 
rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3. Celní ú•ad informu je o provedených kontrolách ú•ad práce 
p•íslušný podle § 7 odst. 3, a v p•ípad• zjišt•ní n edostatk• p•edává tomuto ú•adu práce podklady 
pro zahájení správního •ízení o uložení pokuty. 
  
 (5) Oprávn•ní kontrolovat, zda rekvalifika•ní za•í zení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a) 
realizuje akreditovaný vzd•lávací program v souladu  s ud•lenou akreditací, má Ministerstvo 
školství, mládeže a t•lovýchovy. Postup p•i provád• ní této kontroly se •ídí zvláštním právním 
p•edpisem 63). 
  
 (6) Kontrolní oprávn•ní jiných orgán• podle zvlášt ních právních p•edpis• tím nejsou 
dot•ena. 
  

§ 127 
 

 Ministerstvo kontroluje 
  
a) pln•ní dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytv á•ení nových pracovních míst a hmotné podpory 
na rekvalifikaci nebo školení (§ 111), 
  
b) pln•ní cílených program• celostátního charakteru  (§ 120). 
  

§ 128 
 

 Pro ú•ely kontrolní •innosti se za zam•stnavatele považuje také právnická osoba nebo 
fyzická osoba, která podniká podle zvláštních právn ích p•edpis•, 16) i když nikoho nezam•stnává. 
  

§ 129 
 

 Postup p•i provád•ní kontroly podle tohoto zákona se •ídí zvláštním právním p•edpisem, 63) 
pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro kontrolu dod ržování podmínek •erpání prost•edk• státního 
rozpo•tu podle tohoto zákona a pro uplat•ování sank cí p•i porušení rozpo•tové kázn• platí 
zvláštní právní p•edpisy. 64) 
  

§ 130 
 

 Zam•stnanci orgánu kontroly, vyjma zam•stnanc• cel ního ú•adu, kte•í plní úkoly podle 
tohoto zákona, prokazují své oprávn•ní k této •inno sti služebním pr•kazem, jehož vzor a 
náležitosti stanoví ministerstvo provád•cím právním  p•edpisem. Zam•stnanci celního ú•adu se 
prokazují služebním pr•kazem podle zvláštního právn ího p•edpisu. 65) Služební pr•kaz vydává a 
odnímá ministerstvo. 
  

§ 131 
 

 Zam•stnanci orgán• kontroly jsou oprávn•ni vstupov at na pracovišt• kontrolovaných osob, 
požadovat od nich a jejich zam•stnanc• p•edložení p ot•ebných doklad•, podání úplných zpráv, 
informací a vysv•tlení ve lh•tách k tomu ur•ených, dále jsou oprávn•ni vyžadovat ú•ast 
kontrolovaných osob p•i projednávání výsledk• kontr oly a další sou•innost pot•ebnou k vytvo•ení 
podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly . Kontrolované osoby jsou povinny umožnit 
provedení kontroly a poskytovat zam•stnanc•m orgán•  kontroly pot•ebnou sou•innost. 
  

§ 132 
 

 (1) Zam•stnanci orgán• kontroly jsou oprávn•ni p•i  kontrolní •innosti vyžadovat od 
fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kont rolované osoby a vykonávají pro ni práci, 
osv•d•ení totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dít • kontrolované fyzické osoby, i prokázání, že 
tuto práci vykonávají na základ• pracovn•právního v ztahu nebo na základ• jiné smlouvy. U cizinc• 
jsou dále oprávn•ni vyžadovat p•edložení povolení k  zam•stnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, 
a povolení k pobytu, nebo zelenou kartu, pokud ji z ákon vyžaduje. 
  
 (2) Fyzické osoby jsou povinny osv•d•it svou totož nost a prokázat další skute•nosti 
uvedené v odstavci 1. 
  
 (3) Za nespln•ní povinnosti uvedené v odstavci 2 m •že kontrolní orgán uložit po•ádkovou 
pokutu až do výše 5 000 K•, a to i opakovan•, nejvý še však do •ástky 50 000 K•. 
  

§ 133 
 

 Pracovišt•m kontrolované osoby se pro ú•ely tohoto  zákona rozumí místa ur•ená a obvyklá 
pro výkon •innosti kontrolované osoby. Za •innost k ontrolované osoby se považuje zajišt•ní výroby 
nebo poskytování služeb a obdobná •innost podle zvl áštních právních p•edpis•. 
  

§ 134 
 

 Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jeji chž dodržování je oprávn•n kontrolovat, 
je zam•stnanec orgánu kontroly, který kontrolu prov ádí, povinen vyžadovat na kontrolované osob• 
odstran•ní zjišt•ných nedostatk• ve lh•tách jím k t omu ur•ených a podání písemné zprávy o 
p•ijatých opat•eních. 



  
§ 135 

 
 Orgán kontroly m•že v od•vodn•ných p•ípadech vyzva t kontrolovanou osobu, aby se v ur•ené 
lh•t• dostavila k orgánu kontroly a p•edložila dokl ady pot•ebné k provedení kontroly; 
kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechno ut, pokud neprokáže vážnou p•ekážku, která jí 
brání ve spln•ní této povinnosti v ur•ené lh•t•. 
  

§ 136 
 

zrušen 
  

§ 137 
 

 Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základ• píse mného podn•tu nebo podn•tu u•in•ného 
ústn• do protokolu, informuje písemn• o zp•sobu a v ýsledcích kontroly toho, kdo podn•t podal, je-
li znám. Jedná-li se o podn•t ke kontrole z d•vodu diskriminace, má v podn•tu ozna•ená 
diskriminovaná fyzická osoba právo vyjád•it se k ob sahu podn•tu a ke skute•nostem zjišt•ným 
orgánem kontroly. 
  

§ 138 
 

 V za•ízeních ozbrojených sil a ozbrojených bezpe•n ostních sbor• v p•sobnosti Ministerstva 
obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedln osti a Ministerstva financí, v za•ízeních 
Národního bezpe•nostního ú•adu a Bezpe•nostní infor ma•ní služby, kde by výkonem kontroly mohlo 
dojít k ohrožení utajovaných informací, m•že být ko ntrola provád•na jen se souhlasem p•íslušného 
ministerstva a v za•ízeních Národního bezpe•nostníh o ú•adu a Bezpe•nostní informa•ní služby jen 
se souhlasem jejich •editele. 
  

Správní delikty 
 

§ 139 
 

 (1) Fyzická osoba se dopustí p•estupku tím, že 
  
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné z acházení podle tohoto zákona, 
  
b) zprost•edkuje zam•stnání bez povolení, 
  
c) vykonává nelegální práci, nebo 
  
d) umožní výkon nelegální práce. 
  
 (2) Fyzická osoba se dále dopustí p•estupku tím, ž e jako zam•stnavatel 
  
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zam•stnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci 
pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním  postižením, 
  
b) nesplní povinnost zam•stnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou 
v § 81, 
  
c) ve stanovené lh•t• písemn• nevykáže dlužné mzdov é nároky zam•stnanc• pro ú•ely zákona •. 
118/2000 Sb., o ochran• zam•stnanc• p•i platební ne schopnosti zam•stnavatele a o zm•n• dalších 
zákon•, nebo 
  
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona  nebo nevede evidenci v tomto zákon• 
stanovenou. 
  
 (3) Za p•estupek 
  
a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 pís m. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 K•, 
  
b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2  000 000 K•, 
  
c) podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1 0 000 K•, 
  
d) podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu  do 500 000 K•, 
  
e) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5  000 000 K•. 
  

§ 140 
 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba  se správního deliktu dopustí tím, že 
  
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné z acházení podle tohoto zákona, 
  
b) zprost•edkuje zam•stnání bez povolení nebo jiným  zp•sobem poruší p•i zprost•edkování 
zam•stnání tento zákon nebo dobré mravy, nebo 
  
c) umožní výkon nelegální práce. 
  



 (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba  se dále dopustí správního deliktu tím, 
že jako zam•stnavatel 
  
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zam•stnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci 
pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním  postižením, 
  
b) nesplní povinnost zam•stnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou 
v § 81, 
  
c) ve stanovené lh•t• písemn• nevykáže dlužné mzdov é nároky zam•stnanc• pro ú•ely zákona •. 
118/2000 Sb., o ochran• zam•stnanc• p•i platební ne schopnosti zam•stnavatele a o zm•n• dalších 
zákon•, nebo 
  
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona  nebo nevede evidenci v tomto zákon• 
stanovenou. 
  
 (3) Zdravotnické za•ízení se dopustí správního del iktu tím, že neprovede vyšet•ení 
zdravotního stavu podle § 9 odst. 1 nebo je neprove de ve lh•t• stanovené v § 9 odst. 1. 
  
 (4) Za správní delikt se uloží pokuta do 
  
a) 1 000 000 K•, jde-li o správní delikt podle odst avce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a 
b), 
  
b) 2 000 000 K•, jde-li o správní delikt podle odst avce 1 písm. b), 
  
c) 500 000 K•, jde-li o správní delikt podle odstav ce 2 písm. c) a d), 
  
d) 50 000 K•, jde-li o správní delikt podle odstavc e 3, 
  
e) 5 000 000 K•, jde-li o správní delikt podle odst avce 1 písm. c). 
  

§ 141 
 

 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení prá vní povinnosti zabránila. 
  
 (2) P•i ur•ení výše pokuty právnické osob• se p•ih lédne k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke zp•sobu jeho spáchání a jeho následk•m a  k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
  
 (3) Odpov•dnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o n•m 
nezahájil •ízení do 1 roku ode dne, kdy se o n•m do zv•d•l, nejpozd•ji však do 3 rok• ode dne, kdy 
byl spáchán. 
  
 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním s tupni projednává p•íslušný ú•ad práce (§ 
7 odst. 3). 
  
 (5) Pokuty vybírá a vymáhá místn• p•íslušný celní ú•ad. 
  
 (6) P•íjem z pokut je p•íjmem státního rozpo•tu. 
  
 (7) P•i vybírání a vymáhání uložených pokut se pos tupuje podle zvláštního právního 
p•edpisu. 50) 
  
 (8) Na odpov•dnost za jednání, k n•muž došlo p•i p odnikání fyzické osoby 8) nebo v p•ímé 
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpov•dnosti a postihu právnické osoby. 
  

•ÁST OSMÁ 
 

SPOLE•NÁ, P•ECHODNÁ A ZÁV•RE•NÁ USTANOVENÍ 
 

HLAVA I 
 

SPOLE•NÁ USTANOVENÍ 
 

§ 142 
 

 Na správní •ízení vedená podle •ásti druhé tohoto zákona se nevztahuje § 79 odst. 5 
správního •ádu 67). 
  

§ 143 
 

 Odvolání proti rozhodnutí ú•adu práce o vy•azení z  evidence uchaze•• o zam•stnání (§ 30), 
o zastavení výplaty podpory v nezam•stnanosti a pod pory p•i rekvalifikaci (§ 44), o snížení nebo 
zastavení výplaty podpory v nezam•stnanosti a podpo ry p•i rekvalifikaci (§ 55), o odejmutí 
povolení k zam•stnání cizinci (§ 100) a o vydání ne bo nevydání povolení •innosti dít•te a o 
zákazu •innosti dít•te (§ 124 odst. 1 a 5) nemá odk ladný ú•inek. 
  

§ 144 



 
 Pro po•ítání •asu podle tohoto zákona platí obdobn • úprava o po•ítání •asu stanovená ve 
zvláštním právním p•edpise. 68) V p•ípad•, že pro s pln•ní podmínky vzniku nároku podle tohoto 
zákona je nutné jednotlivé dny s•ítat, považuje se za m•síc 30 kalendá•ních dn•. 
  

§ 145 
 

 Povolení k zam•stnání pro více míst výkonu práce v ydá ú•ad práce, který o povolení 
rozhoduje, 67) po vyjád•ení ú•adu práce, v jehož sp rávním obvodu má být zam•stnání vykonáváno. 
  

§ 146 
 

 (1) Vyú•tování p•ísp•vk• a hmotné podpory poskytov ané podle •ástí t•etí a páté provádí 
p•íjemce k 31. prosinci kalendá•ního roku a p•edklá dá je poskytovateli do 15. února následujícího 
roku, s výjimkou p•ísp•vk• poskytovaných zp•tn• na základ• p•edložených vyú•tovaných náklad• a 
p•ísp•vku podle § 78 odst. 1. P•ísp•vky, které nejs ou poskytovány zp•tn•, nemusí být vy•erpány v 
roce jejich poskytnutí, musí však být •erpány podle  harmonogramu stanoveného v dohod• o jejich 
poskytnutí. 
  
 (2) Nevy•erpanou •ást p•ísp•vku je p•íjemce povine n poskytovateli neprodlen• vrátit; 
nespln•ní této povinnosti ve lh•t• stanovené poskyt ovatelem je porušením rozpo•tové kázn•. 46) 
  

§ 147 
 

 Na zam•stnávání p•íslušník• a voják• z povolání ve  služebním pom•ru a zam•stnanc• obce 
za•azených do obecní policie se nevztahují ustanove ní § 35, 80 a 81; povinnosti uvedené v § 35 a 
81 se nevztahují na •eský bá•ský ú•ad a obvodní bá• ské ú•ady, 70) pokud jde o zam•stnávání 
bá•ských inspektor•. Ustanovení § 35 se nevztahuje na vedoucí pracovní místa obsazovaná 
jmenováním 71). 
  

§ 147a 
 

 (1) Zam•stnanci státu za•azení k výkonu práce v ú• adech práce jsou povinni zachovávat 
ml•enlivost o skute•nostech, se kterými se seznámil i p•i pln•ní pracovních povinností nebo v 
souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skon•en í pracovn•právního vztahu. Povinnosti 
ml•enlivosti je m•že zbavit ten, v jehož zájmu tuto  povinnost mají, nebo ve ve•ejném zájmu 
•editel p•íslušného ú•adu práce. Tímto ustanovením není dot•ena povinnost oznamovat ur•ité 
skute•nosti orgán•m p•íslušným podle zvláštních prá vních p•edpis• 71a). 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje rovn•ž na za m•stnance státu za•azené k výkonu práce 
v celních ú•adech, kte•í vykonávají kontrolu podle tohoto zákona, s tím, že povinnosti 
ml•enlivosti je m•že ve ve•ejném zájmu zbavit vedou cí p•íslušného celního ú•adu. 
  

§ 147b 
 

 Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další  právnické a fyzické osoby sd•lují na 
výzvu p•íslušného ú•adu práce bezodkladn• a bezplat n• údaje rozhodné pro za•azení a vedení v 
evidenci uchaze•• o zam•stnání, pro nárok na podpor u v nezam•stnanosti nebo podporu p•i 
rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytov ání p•ísp•vku v rámci aktivní politiky 
zam•stnanosti, p•ísp•vku na podporu zam•stnávání os ob se zdravotním postižením, pro povolení k 
zam•stnání cizince, pro výkon um•lecké, kulturní, s portovní nebo reklamní •innosti dít•te a pro 
kontrolní •innost; mohou tak u•init zp•sobem umož•u jícím dálkový p•ístup. 
  

§ 147c 
 

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie •eské republi ky poskytuje ministerstvu a ú•ad•m práce 
pro výkon státní správy na úseku zam•stnanosti 
  
a) referen•ní údaje ze základního registru obyvatel , 
  
b) údaje z agendového informa•ního systému evidence  obyvatel, 
  
c) údaje z agendového informa•ního systému cizinc•,  
  
d) údaje z registru rodných •ísel o fyzických osobá ch, kterým bylo p•id•leno rodné •íslo, avšak 
nejsou vedeny v informa•ních systémech uvedených v písmenech b) a c). 
  
 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
  
a) p•íjmení, 
  
b) jméno, pop•ípad• jména, 
  
c) adresa místa pobytu, 
  
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údaj•,  který se narodil v cizin•, datum, místo a 
stát, kde se narodil, 
  
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subje ktu údaj• mimo území •eské 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 údaj• 



prohlášený za mrtvého nep•ežil, a datum nabytí práv ní moci tohoto rozhodnutí, 
  
f) státní ob•anství, pop•ípad• více státních ob•ans tví. 
  
 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 
  
a) jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení, pop•ípad• jeji ch zm•na, rodné p•íjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví a jeho zm•na, 
  
d) místo a okres narození; u ob•ana, který se narod il v cizin•, místo a stát, na jehož území k 
narození došlo, 
  
e) rodné •íslo a jeho zm•ny, 
  
f) státní ob•anství, 
  
g) adresa místa trvalého pobytu, v•etn• p•edchozích  adres místa trvalého pobytu, 
  
h) po•átek trvalého pobytu, pop•ípad• datum zrušení  údaje o místu trvalého pobytu nebo datum 
ukon•ení trvalého pobytu na území •eské republiky, 
  
i) zbavení nebo omezení zp•sobilosti k právním úkon •m, 
  
j) rodné •íslo otce, matky, pop•ípad• jiného zákonn ého zástupce; v p•ípad•, že jeden z rodi•• 
nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné •íslo, jeho j méno, pop•ípad• jména, p•íjmení a datum 
narození, 
  
k) rodinný stav, datum jeho zm•ny a místo uzav•ení manželství, 
  
l) rodné •íslo manžela; je-li manželem cizinec, kte rý nemá p•id•leno rodné •íslo, jeho jméno, 
pop•ípad• jména, p•íjmení manžela a datum jeho naro zení, 
  
m) rodné •íslo dít•te, 
  
n) u osvojení dít•te p•vodní a nové jméno, pop•ípad • jména, p•íjmení dít•te, p•vodní a nové rodné 
•íslo dít•te, datum a místo narození dít•te, rodná •ísla osvojitel• a datum nabytí právní moci 
rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osv ojení dít•te, 
  
o) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob•an a mimo území •eské republiky, datum, místo a 
stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
  
p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení z a mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který ob•an prohlášený za mrtvého nep•ežil. 
  
 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
  
a) jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení, jejich zm•na, rodné p•íjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) pohlaví a jeho zm•na, 
  
d) místo a stát narození, 
  
e) rodné •íslo a jeho zm•ny, 
  
f) státní ob•anství, 
  
g) druh a adresa místa pobytu, 
  
h) •íslo a platnost oprávn•ní k pobytu, 
  
i) po•átek pobytu, pop•ípad• datum ukon•ení pobytu,  
  
j) zbavení nebo omezení zp•sobilosti k právním úkon •m, 
  
k) správní vyhošt•ní a doba, po kterou není umožn•n  vstup na území •eské republiky, 
  
l) rodinný stav, datum a místo jeho zm•ny, jméno, p op•ípad• jména, p•íjmení manžela, rodné •íslo 
nebo datum narození, 
  
m) jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení dít•te, pokud j e dít• cizincem, a jeho rodné •íslo; v 
p•ípad•, že rodné •íslo nebylo p•id•leno, datum nar ození, 
  
n) jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení otce, matky, po p•ípad• jiného zákonného zástupce, pokud jsou 
cizinci, a jejich rodné •íslo; v p•ípad•, že jeden z rodi•• nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné 
•íslo, jeho jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení a datu m narození, 
  



o) vyhošt•ní a doba, po kterou není umožn•n vstup n a území •eské republiky, 
  
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území •eské republiky, stát, na jehož území k 
úmrtí došlo, pop•ípad• datum úmrtí, 
  
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení z a mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 
který cizinec prohlášený za mrtvého nep•ežil, 
  
r) u osvojení dít•te, které je cizincem, p•vodní a nové jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení dít•te, 
p•vodní a nové rodné •íslo dít•te, datum a místo na rození dít•te, rodná •ísla osvojitel• a datum 
nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozho dnutí o zrušení osvojení dít•te, 
  
s) jméno, pop•ípad• jména, a p•íjmení 
1. zletilého nezaopat•eného dít•te cizince, 
2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeh o manželu rozhodnutím p•íslušného orgánu 
sv••en do náhradní rodinné pé•e, nebo který byl ciz incem nebo jeho manželem osvojen anebo jehož 
poru•níkem nebo manželem jeho poru•níka je cizinec,  který je obyvatelem, 
3. osam•lého cizince staršího 65 let nebo bez ohled u na v•k cizince, který se o sebe nedokáže ze 
zdravotních d•vod• sám postarat, jde-li o slou•ení rodiny s rodi•em nebo dít•tem, kte•í jsou 
obyvateli, 
4. cizince, který je nezaopat•eným p•ímým p•íbuzným  ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým 
p•íbuzným manžela ob•ana Evropské unie, 
5. rodi•e nezletilého cizince a jeho rodné •íslo; j de-li o cizince, kte•í nemají p•id•leno rodné 
•íslo, jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení a datum nar ození. 
  
 (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
  
a) jméno, pop•ípad• jména, p•íjmení, rodné p•íjmení , 
  
b) den, m•síc a rok narození, 
  
c) místo narození; u fyzické osoby narozené v cizin • místo a stát narození, 
  
d) rodné •íslo a jeho zm•ny. 
  
 (6) Údaje, které jsou vedeny jako referen•ní údaje  v základním registru obyvatel, se 
využijí z agendového informa•ního systému evidence obyvatel nebo agendového informa•ního systému 
cizinc•, pouze pokud jsou ve tvaru p•edcházejícím s ou•asný stav. 
  
 (7) Z poskytovaných údaj• lze v konkrétním p•ípad•  použít vždy jen takové údaje, které 
jsou nezbytné ke spln•ní daného úkolu. 
  

HLAVA II 
 

P•ECHODNÁ A ZÁV•RE•NÁ USTANOVENÍ 
 

§ 148 
 

P•echodná ustanovení 
 

 (1) Nárok na hmotné zabezpe•ení p•iznaný p•ede dne m ú•innosti tohoto zákona zaniká od 
splátky hmotného zabezpe•ení náležející za první m• síc ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, 
jestliže nejsou po dni nabytí ú•innosti tohoto záko na spln•ny podmínky pro jeho poskytování 
stanovené tímto zákonem. 
  
 (2) Výše hmotného zabezpe•ení p•iznaného p•ede dne m nabytí ú•innosti tohoto zákona se 
stanoví nov• od splátky podpory v nezam•stnanosti n áležející za první m•síc ode dne nabytí 
ú•innosti tohoto zákona. 
  
 (3) Uchaze•i o zam•stnání, kterému je ke dni nabyt í ú•innosti tohoto zákona poskytováno 
hmotné zabezpe•ení uchaze•• o zam•stnání, se posuzu je b•h podp•r•í doby podle tohoto zákona; 
délka podp•r•í doby se upraví podle tohoto zákona, pokud skute•nosti rozhodné pro prodloužení 
podp•r•í doby doloží do 6 m•síc• ode dne ú•innosti tohoto zákona. 
  
 (4) Nároky vyplývající z dohody o rekvalifikaci me zi zam•stnavatelem a zam•stnancem, 
sjednané p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona,  se posuzují podle dosavadních p•edpis•. 
  
 (5) Povolení ke zprost•edkování zam•stnání vydané právnické nebo fyzické osob• p•ede dnem 
nabytí ú•innosti tohoto zákona je platné po dobu, n a kterou bylo vydáno s tím, že po dobu 4 
m•síc• ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona m•že tato právnická nebo fyzická osoba na základ• 
tohoto povolení zprost•edkovávat zam•stnání i formo u zam•stnávání fyzických osob za ú•elem jejich 
do•asného p•id•lení k výkonu práce k jiné právnické  nebo fyzické osob•. 
  
 (6) Právnická nebo fyzická osoba je povinna vztahy  vzniklé v souvislosti s do•asným 
p•id•lením svého zam•stnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osob• upravit podle 
tohoto zákona nejpozd•ji do 4 m•síc• ode dne nabytí  ú•innosti tohoto zákona. 
  
 (7) Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpe•ení uznány za 
osoby se zm•n•nou pracovní schopností, se po dobu p latnosti tohoto rozhodnutí, maximáln• však po 
dobu 3 let ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, považují za osoby zdravotn• znevýhodn•né podle 



tohoto zákona. 
  
 (8) Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpe•ení uznány za 
osoby se zm•n•nou pracovní schopností s t•žším zdra votním postižením a nejsou podle posudku 
orgánu sociálního zabezpe•ení uznány pln• invalidní mi, se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, 
maximáln• však po dobu 3 let ode dne nabytí ú•innos ti tohoto zákona, považují za osoby s t•žším 
zdravotním postižením podle tohoto zákona. 
  
 (9) Zp•sob zjiš•ování pln•ní povinnosti zam•stnáva t ob•any se zm•n•nou pracovní schopností 
podle § 24 zákona •. 1/1991 Sb., o zam•stnanosti, v e zn•ní zákona •. 305/1991 Sb., zákona •. 
167/1999 Sb., zákona •. 155/2000 Sb. a zákona •. 47 4/2001 Sb., za rok 2004 se •ídí dosavadními 
právními p•edpisy. 
  
 (10) Práva a povinnosti vyplývající z dohod o zabe zpe•ení odborné praxe absolvent•m 
st•edních a vysokých škol a z dohod o zabezpe•ení z ískání kvalifikace mladistvým pracovník•m, 
uzav•ené podle § 6a zákona •. 9/1991 Sb., o zam•stn anosti a p•sobnosti orgán• •eské republiky na 
úseku zam•stnanosti, ve zn•ní zákona •. 272/1992 Sb ., které byly uzav•eny p•ede dnem nabytí 
ú•innosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadn ích p•edpis•. 
  
 (11) Pohledávky, které vznikly státu podle zákona •. 1/1991 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní 
pozd•jších p•edpis•, a zákona •. 9/1991 Sb., o zam• stnanosti a p•sobnosti orgán• •eské republiky 
na úseku zam•stnanosti, ve zn•ní pozd•jších p•edpis •, v••i právnickým a fyzickým osobám, které do 
dne nabytí ú•innosti tohoto zákona zanikly bez práv ního nástupce, dnem nabytí ú•innosti tohoto 
zákona zanikají a dále se neevidují. 
  
 (12) Poskytování zálohy na p•ísp•vek podle § 24a z ákona •. 1/1991 Sb., o zam•stnanosti, ve 
zn•ní zákona •. 474/2001 Sb., na •tvrtletí, ve kter ém nabude ú•innosti tento zákon, a vyú•tování 
záloh poskytnutých v roce 2004 se •ídí dosavadními právními p•edpisy. 
  
 (13) Práva a povinnosti vzniklé na základ• dohod s jednaných podle zákona •. 1/1991 Sb., o 
zam•stnanosti, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, a záko na •. 9/1991 Sb., o zam•stnanosti a p•sobnosti 
orgán• •eské republiky na úseku zam•stnanosti, ve z n•ní pozd•jších p•edpis•, p•ede dnem nabytí 
ú•innosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadní ch právních p•edpis•. 
  
 (14) Pokud dít• vykonává •innost p•ede dnem nabytí  ú•innosti tohoto zákona a bude ji 
vykonávat nadále p•ed dosažením v•ku 15 let nebo po  dosažení v•ku 15 let, ale p•ed ukon•ením 
povinné školní docházky, i po uplynutí 30 dn• po ú• innosti tohoto zákona, je zákonný zástupce 
dít•te povinen požádat ú•ad práce o povolení výkonu  takové •innosti dít•te, a to nejpozd•ji do 30 
dn• ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona. 
  
 (15) Požádal-li zákonný zástupce dít•te o povolení  výkonu •innosti dít•te ve lh•t• uvedené 
v odstavci 14, m•že dít• vykonávat tuto •innost bez  tohoto povolení do dne rozhodnutí o povolení 
výkonu um•lecké nebo sportovní •innosti, nejdéle vš ak po dobu 3 m•síc• ode dne nabytí ú•innosti 
tohoto zákona. 
  
 (16) Nepožádal-li zákonný zástupce ve lh•t• stanov ené v odstavci 14 o povolení výkonu 
•innosti dít•te, nesmí dít• ode dne následujícího p o uplynutí uvedené lh•ty tuto •innost 
vykonávat. 
  
 (17) Cizinec, který jako spole•ník, statutární org án nebo •len statutárního nebo jiného 
orgánu obchodní spole•nosti zajiš•uje pln•ní b•žnýc h úkol• pro obchodní spole•nost anebo jako 
•len družstva, •len statutárního nebo jiného orgánu  družstva zajiš•uje pln•ní b•žných úkol• pro 
družstvo, je povinen požádat o vydání povolení k za m•stnání nejpozd•ji do 3 m•síc• ode dne nabytí 
ú•innosti tohoto zákona. 
  
 (18) Do doby nabytí úplné ú•innosti služebního zák ona jmenuje a odvolává •editele ú•ad• 
práce ministr práce a sociálních v•cí. 
  

Záv•re•ná ustanovení 
 

§ 149 
 

 Ú•ady práce a Ú•ad práce hlavního m•sta Prahy podl e zákona •. 9/1991 Sb., o zam•stnanosti 
a p•sobnosti orgán• •eské republiky na úseku zam•st nanosti, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, jsou 
ú•ady práce podle tohoto zákona. 
  

§ 150 
 

 Zrušuje se: 
  
1. Zákon •. 1/1991 Sb., o zam•stnanosti. 
  
2. Zákon •. 9/1991 Sb., o zam•stnanosti a p•sobnost i orgán• •eské republiky na úseku 
zam•stnanosti. 
  
3. Zákon •. 64/1991 Sb., kterým se m•ní zákon •. 9/ 1991 Sb., o zam•stnanosti a p•sobnosti orgán• 
•eské republiky na úseku zam•stnanosti. 
  
4. Zákon •. 305/1991 Sb., kterým se m•ní zákon •. 1 /1991 Sb., o zam•stnanosti. 
  
5. Zákon •. 272/1992 Sb., kterým se m•ní zákon •. 9 /1991 Sb., o zam•stnanosti a p•sobnosti orgán• 



•eské republiky na úseku zam•stnanosti, ve zn•ní zá kona •. 64/1991 Sb. 
  
6. Zákon •. 369/2000 Sb., kterým se m•ní zákon •. 1 /1991 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní 
pozd•jších p•edpis•. 
  
7. Zákon •. 474/2001 Sb., kterým se m•ní zákon •. 1 /1991 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní 
pozd•jších p•edpis•. 
  
8. Zákon •. 220/2002 Sb., kterým se m•ní zákon •. 1 /1991 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní 
pozd•jších p•edpis•, a zákon •. 9/1991 Sb., o zam•s tnanosti a p•sobnosti orgán• •eské republiky 
na úseku zam•stnanosti, ve zn•ní pozd•jších p•edpis •. 
  
9. Na•ízení vlády •. 103/2002 Sb., o hmotné podpo•e  na vytvá•ení nových pracovních míst a 
rekvalifikaci zam•stnanc• v rámci investi•ních pobí dek. 
  
10. Vyhláška •. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpe•ování rekvalifikace uchaze•• o 
zam•stnání a zam•stnanc•, ve zn•ní vyhlášky •. 324/ 1992 Sb. 
  
11. Vyhláška •. 115/1992 Sb., o provád•ní pracovní rehabilitace ob•an• se zm•n•nou pracovní 
schopností. 
  
12. Vyhláška •. 324/1992 Sb., kterou se m•ní a dopl •uje vyhláška Ministerstva práce a sociálních 
v•cí •eské republiky •. 21/1991 Sb. 
  
13. Vyhláška •. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bli žší podmínky postupu p•i sjednávání dohod mezi 
zam•stnavateli a ú•ady práce p•i omezení provozní • innosti v souvislosti s p•echodem na nový 
podnikatelský program. 
  
14. Vyhláška •. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podr obnosti z•izování spole•ensky ú•elných 
pracovních míst a vytvá•ení ve•ejn• prosp•šných pra cí. 
  
15. Vyhláška •. 232/1997 Sb., kterou se m•ní vyhláš ka Ministerstva práce a sociálních v•cí •eské 
republiky •. 115/1992 Sb., o provád•ní pracovní reh abilitace ob•an• se zm•n•nou pracovní 
schopností. 
  
16. Vyhláška •. 242/2002 Sb., o bližších podmínkách  poskytování p•ísp•vku zam•stnavatel•m 
zam•stnávajícím více než 50 % ob•an• se zm•n•nou pr acovní schopností z celkového po•tu svých 
zam•stnanc• a vyú•tování tohoto p•ísp•vku. 
  

§ 151 
 

Ú•innost 
  

 Tento zákon nabývá ú•innosti prvním dnem t•etího m •síce následujícího po dni jeho 
vyhlášení. 
 

Zaorálek v. r. 
 

Klaus v. r. 
 

Špidla v. r. 
 

P•íl.1 
Názvy a sídla ú•ad• práce 

 
1. Ú•ad práce v Benešov• se sídlem v Benešov• 
  
2. Ú•ad práce v Beroun• se sídlem v Beroun• 
  
3. Ú•ad práce v Blansku se sídlem v Blansku 
  
4. Ú•ad práce Brno-m•sto se sídlem v Brn• 
  
5. Ú•ad práce Brno-venkov se sídlem v Brn• 
  
6. Ú•ad práce v Bruntále se sídlem v Bruntále 
  
7. Ú•ad práce v B•eclavi se sídlem v B•eclavi 
  
8. Ú•ad práce v •eské Líp• se sídlem v •eské Líp• 
  
9. Ú•ad práce v •eských Bud•jovicích se sídlem v •e ských Bud•jovicích 
  
10. Ú•ad práce v •eském Krumlov• se sídlem v •eském  Krumlov• 
  
11. Ú•ad práce v D••ín• se sídlem v D••ín• 
  
12. Ú•ad práce v Domažlicích se sídlem v Domažlicíc h 
  
13. Ú•ad práce ve Frýdku-Místku se sídlem ve Frýdku -Místku 



  
14. Ú•ad práce v Havlí•kov• Brod• se sídlem v Havlí •kov• Brod• 
  
15. Ú•ad práce v Hodonín• se sídlem v Hodonín• 
  
16. Ú•ad práce v Hradci Králové se sídlem v Hradci Králové 
  
17. Ú•ad práce v Chebu se sídlem v Chebu 
  
18. Ú•ad práce v Chomutov• se sídlem v Chomutov• 
  
19. Ú•ad práce v Chrudimi se sídlem v Chrudimi 
  
20. Ú•ad práce v Jablonci nad Nisou se sídlem v Jab lonci nad Nisou 
  
21. Ú•ad práce v Jeseníku se sídlem v Jeseníku 
  
22. Ú•ad práce v Ji•ín• se sídlem v Ji•ín• 
  
23. Ú•ad práce v Jihlav• se sídlem v Jihlav• 
  
24. Ú•ad práce v Jind•ichov• Hradci se sídlem v Jin d•ichov• Hradci 
  
25. Ú•ad práce v Karlových Varech se sídlem v Karlo vých Varech 
  
26. Ú•ad práce v Karviné se sídlem v Karviné 
  
27. Ú•ad práce v Kladn• se sídlem v Kladn• 
  
28. Ú•ad práce v Klatovech se sídlem v Klatovech 
  
29. Ú•ad práce v Kolín• se sídlem v Kolín• 
  
30. Ú•ad práce v Krom••íži se sídlem v Krom••íži 
  
31. Ú•ad práce v Kutné Ho•e se sídlem v Kutné Ho•e 
  
32. Ú•ad práce v Liberci se sídlem v Liberci 
  
33. Ú•ad práce v Litom••icích se sídlem v Litom••ic ích 
  
34. Ú•ad práce v Lounech se sídlem v Lounech 
  
35. Ú•ad práce v M•lníku se sídlem v M•lníku 
  
36. Ú•ad práce v Mladé Boleslavi se sídlem v Mladé Boleslavi 
  
37. Ú•ad práce v Most• se sídlem v Most• 
  
38. Ú•ad práce v Náchod• se sídlem v Náchod• 
  
39. Ú•ad práce v Novém Ji•ín• se sídlem v Novém Ji• ín• 
  
40. Ú•ad práce v Nymburku se sídlem v Nymburku 
  
41. Ú•ad práce v Olomouci se sídlem v Olomouci 
  
42. Ú•ad práce v Opav• se sídlem v Opav• 
  
43. Ú•ad práce v Ostrav• se sídlem v Ostrav• 
  
44. Ú•ad práce v Pardubicích se sídlem v Pardubicíc h 
  
45. Ú•ad práce v Pelh•imov• se sídlem v Pelh•imov• 
  
46. Ú•ad práce v Písku se sídlem v Písku 
  
47. Ú•ad práce v Plzni se sídlem v Plzni 
  
48. Ú•ad práce Plze•-jih se sídlem v Plzni 
  
49. Ú•ad práce Plze•-sever se sídlem v Plzni 
  
50. Ú•ad práce hl. m. Prahy se sídlem v Praze 
  
51. Ú•ad práce Praha-východ se sídlem v Praze 
  
52. Ú•ad práce Praha-západ se sídlem v Praze 
  
53. Ú•ad práce v Prachaticích se sídlem v Prachatic ích 
  



54. Ú•ad práce v Prost•jov• se sídlem v Prost•jov• 
  
55. Ú•ad práce v P•erov• se sídlem v P•erov• 
  
56. Ú•ad práce v P•íbrami se sídlem v P•íbrami 
  
57. Ú•ad práce v Rakovníku se sídlem v Rakovníku 
  
58. Ú•ad práce v Rokycanech se sídlem v Rokycanech 
  
59. Ú•ad práce v Rychnov• nad Kn•žnou se sídlem v R ychnov• nad Kn•žnou 
  
60. Ú•ad práce v Semilech se sídlem v Semilech 
  
61. Ú•ad práce v Sokolov• se sídlem v Sokolov• 
  
62. Ú•ad práce ve Strakonicích se sídlem ve Strakon icích 
  
63. Ú•ad práce ve Svitavách se sídlem ve Svitavách 
  
64. Ú•ad práce v Šumperku se sídlem v Šumperku 
  
65. Ú•ad práce v Tábo•e se sídlem v Tábo•e 
  
66. Ú•ad práce v Tachov• se sídlem v Tachov• 
  
67. Ú•ad práce v Teplicích se sídlem v Teplicích 
  
68. Ú•ad práce v Trutnov• se sídlem v Trutnov• 
  
69. Ú•ad práce v T•ebí•i se sídlem v T•ebí•i 
  
70. Ú•ad práce v Uherském Hradišti se sídlem v Uher ském Hradišti 
  
71. Ú•ad práce v Ústí nad Labem se sídlem v Ústí na d Labem 
  
72. Ú•ad práce v Ústí nad Orlicí se sídlem v Ústí n ad Orlicí 
  
73. Ú•ad práce ve Vsetín• se sídlem ve Vsetín• 
  
74. Ú•ad práce ve Vyškov• se sídlem ve Vyškov• 
  
75. Ú•ad práce ve Zlín• se sídlem ve Zlín• 
  
76. Ú•ad práce ve Znojm• se sídlem ve Znojm• 
  
77. Ú•ad práce ve Ž•áru nad Sázavou se sídlem ve Ž• áru nad Sázavou 
  

P•íl.2 
Ú•ady práce podle § 8 odst. 2 a vymezení jejich úze mních obvod• 

 
1. Ú•ad práce hl. m•sta Prahy. 
Správním obvodem je území hl. m•sta Prahy. 
  
2. Ú•ad práce v P•íbrami. 
Správním obvodem jsou území okres• Benešov, Beroun,  Kladno, Kolín, Kutná Hora, M•lník, Mladá 
Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, P•íbr am a Rakovník. 
  
3. Ú•ad práce v •eských Bud•jovicích. 
Správním obvodem jsou území okres• •eské Bud•jovice , •eský Krumlov, Jind•ich•v Hradec, Písek, 
Prachatice, Strakonice a Tábor. 
  
4. Ú•ad práce v Plzni. 
Správním obvodem jsou území okres• Domažlice, Klato vy, Plze•-m•sto, Plze•-sever, Plze•-jih, 
Rokycany a Tachov. 
  
5. Ú•ad práce v Karlových Varech. 
Správním obvodem jsou území okres• Cheb, Karlovy Va ry a Sokolov. 
  
6. Ú•ad práce v Ústí nad Labem. 
Správním obvodem jsou území okres• D••ín, Chomutov,  Litom••ice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad 
Labem. 
  
7. Ú•ad práce v Liberci. 
Správním obvodem jsou území okres• •eská Lípa, Jabl onec nad Nisou, Liberec a Semily. 
  
8. Ú•ad práce v Hradci Králové. 
Správním obvodem jsou území okres• Hradec Králové, Ji•ín, Náchod, Rychnov nad Kn•žnou a Trutnov. 
  
9. Ú•ad práce v Pardubicích. 



Správním obvodem jsou území okres• Chrudim, Pardubi ce, Svitavy a Ústí nad Orlicí. 10) 
  
10. Ú•ad práce v Jihlav•. 
Správním obvodem jsou území okres• Havlí•k•v Brod, Jihlava, Pelh•imov, T•ebí• a Ž•ár nad Sázavou. 
  
11. Ú•ad práce Brno-m•sto. 
Správním obvodem jsou území okres• Blansko, Brno-m• sto, Brno-venkov, B•eclav, Hodonín, Vyškov a 
Znojmo. 
  
12. Ú•ad práce v Olomouci. 
Správním obvodem jsou území okres• Jeseník, Olomouc , Prost•jov, P•erov a Šumperk. 
  
13. Ú•ad práce v Ostrav•. 
Správním obvodem jsou území okres• Bruntál, Frýdek- Místek, Karviná, Nový Ji•ín, Opava a Ostrava-
m•sto. 
  
14. Ú•ad práce ve Zlín•. 
Správním obvodem jsou území okres• Krom••íž, Uhersk é Hradišt•, Vsetín a Zlín. 

Vybraná ustanovení novel 
 

•l.II zákona •. 382/2005 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. Uchaze•i o zam•stnání, kterému je ke dni nabytí  ú•innosti tohoto zákona poskytována 
podpora v nezam•stnanosti nebo mu k tomuto dni není  poskytována z d•vod• uvedených v § 44 zákona 
•. 435/2004 Sb., o zam•stnanosti, a který ke dni po dání žádosti o poskytování podpory v 
nezam•stnanosti splnil podmínku stanovenou v § 43 o dst. 1 písm. b) nebo c) zákona •. 435/2004 
Sb., o zam•stnanosti, se podp•r•í doba upraví podle  tohoto zákona. Byla-li žádost o podporu v 
nezam•stnanosti podána p•ed ú•inností tohoto zákona  a o podpo•e v nezam•stnanosti nebylo dosud 
pravomocn• rozhodnuto, stanoví se délka podp•r•í do by podle tohoto zákona. 
  
 2. Soustavná p•íprava na budoucí povolání se považ uje za náhradní dobu zam•stnání u 
uchaze•• o zam•stnání, kte•í byli za•azeni do evide nce uchaze•• o zam•stnání po nabytí ú•innosti 
tohoto zákona. 
  
 3. Doba, po kterou byl uchaze• o zam•stnání p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona 
vy•azen z evidence uchaze•• o zam•stnání podle § 30  odst. 1 písm. a) zákona •. 435/2004 Sb., o 
zam•stnanosti, z d•vodu uvedeného v § 25 odst. 2 pí sm. f) zákona •. 435/2004 Sb., o 
zam•stnanosti, se posuzuje podle tohoto zákona. 
  
 4. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí  p•ísp•vku na vyhrazení spole•ensky 
ú•elného pracovního místa uzav•ených p•ede dnem nab ytí ú•innosti tohoto zákona se posuzují podle 
dosavadní právní úpravy. 
  
 5. Uzavírání dohod o poskytnutí p•ísp•vku na vyhra zení spole•ensky ú•elného pracovního 
místa na základ• žádostí podaných p•ede dnem nabytí  ú•innosti tohoto zákona se •ídí tímto 
zákonem. 
  

•l. XIX zákona •. 109/2006 Sb. 
 

P•echodné ustanovení 
 

 Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní sprá vy sociálního zabezpe•ení uznány za 
osoby zdravotn• znevýhodn•né, se po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, maximáln• však po dobu 3 
let ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, považuj í za osoby zdravotn• znevýhodn•né podle tohoto 
zákona. 
  

•l.XL zákona •. 112/2006 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. •ízení o podpo•e v nezam•stnanosti a o podpo•e p•i rekvalifikaci, která nebyla 
pravomocn• skon•ena p•ed ú•inností tohoto zákona, s e dokon•í podle dosavadních právních p•edpis•. 
  
 2. Bude-li po nabytí ú•innosti tohoto zákona rozho dováno podle § 54 zákona •. 435/2004 
Sb., o zam•stnanosti, stanoví se výše podpory v nez am•stnanosti podle právních p•edpis• platných 
ke dni podání žádosti o podporu v nezam•stnanosti a  výše podpory p•i rekvalifikaci podle právních 
p•edpis• platných ke dni nástupu na rekvalifikaci. 
  
 3. Maximální výše náhrady škody, která byla zp•sob ena provozovateli •innosti dít•tem p•ed 
ú•inností tohoto zákona, se posuzuje podle dosavadn ích právních p•edpis•. 
  

•l.L zákona •. 264/2006 Sb. 
 

P•echodné ustanovení 
 

 Správní •ízení ve v•cech týkajících se pln•ní povi nnosti podle § 13 zákona •. 435/2004 
Sb., ve zn•ní zákona •. 220/2005 Sb., zahájená a pr avomocn• neskon•ená p•ede dnem nabytí 
ú•innosti tohoto zákona, se dokon•í podle dosavadní ch právních p•edpis•. 



  
•l. III zákona •. 213/2007 Sb. 

 
P•echodné ustanovení 

 
 Za náhradní dobu zam•stnání podle § 41 odst. 3 zák ona •. 435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve 
zn•ní tohoto zákona, se považuje i doba, kdy p•ed n abytím ú•innosti tohoto zákona uchaze• o 
zam•stnání osobn• pe•oval o osobu uvedenou v § 41 o dst. 3 písm. e) a f) zákona •. 435/2004 Sb., 
ve zn•ní zákona •. 264/2006 Sb. 
  

•l.LX zákona •. 261/2007 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. •ízení o podpo•e v nezam•stnanosti, která nebyl a pravomocn• skon•ena p•ed 1. lednem 
2008, se dokon•í podle právních p•edpis• ú•inných k e dni 31. prosince 2007. 
  
 2. Poskytování p•ísp•vku na podporu zam•stnávání o sob se zdravotním postižením za •tvrté 
kalendá•ní •tvrtletí roku 2007 se •ídí právními p•e dpisy ú•innými ke dni 31. prosince 2007. 
  

•l. XXVII zákona •. 306/2008 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. Za náhradní dobu zam•stnání podle § 41 odst. 3 písm. b) zákona •. 435/2004 Sb., o 
zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•in nosti tohoto zákona, se považuje též pobírání 
plného invalidního d•chodu p•ed 1. lednem 2010. 
  
 2. Za fyzickou osobu, která je invalidní ve t•etím  stupni a je schopna výd•le•né •innosti 
za zcela mimo•ádných podmínek, se považuje od 1. le dna 2010 též fyzická osoba, která byla ke dni 
31. prosince 2009 pln• invalidní podle § 39 odst. 1  písm. b) zákona •. 155/1995 Sb., o d•chodovém 
pojišt•ní. 
  

•l. II zákona •. 382/2008 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. •ízení, která nebyla pravomocn• skon•ena p•ede dnem nabytí ú•inností tohoto zákona, se 
dokon•í podle zákona •. 435/2004 Sb., o zam•stnanos ti, ve zn•ní ú•inném do dne nabytí ú•innosti 
tohoto zákona, s výjimkou •ízení o vydání povolení k zam•stnání, které se dokon•í podle zákona •. 
435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném ode  dne nabytí ú•innosti tohoto zákona. 
  
 2. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí  p•eklenovacího p•ísp•vku a p•ísp•vku na 
dopravu zam•stnanc• uzav•ených p•ede dnem nabytí ú• innosti tohoto zákona se posuzují podle zákona 
•. 435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném do dne nabytí ú•innosti tohoto zákona. 
  
 3. Bylo-li poskytování podpory v nezam•stnanosti n ebo podpory p•i rekvalifikaci zastaveno 
z d•vodu, že uchaze•i o zam•stnání jsou poskytovány  dávky nemocenského pojišt•ní z ú•asti na 
nemocenském pojišt•ní z titulu výkonu •inností podl e § 25 odst. 3 nebo zam•stnání podle § 25 
odst. 5 zákona •. 435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve  zn•ní ú•inném do dne nabytí ú•innosti tohoto 
zákona, obnoví se její poskytování od splátky podpo ry v nezam•stnanosti nebo podpory p•i 
rekvalifikaci náležející za první m•síc po nabytí ú •innosti tohoto zákona. 
  
 4. Zápo•et doby vy•azení z evidence uchaze•• o zam •stnání do podp•r•í doby podle § 47 
zákona •. 435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú •inném do dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, 
se u uchaze•• o zam•stnání, kte•í byli z evidence u chaze•• o zam•stnání vy•azeni p•ede dnem 
nabytí ú•innosti tohoto zákona, •ídí zákonem •. 435 /2004 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném 
do dne nabytí ú•innosti tohoto zákona. 
  
 5. P•i posuzování nároku na podporu v nezam•stnano sti podle § 39 odst. 2 písm. b) zákona 
•. 435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, se 
nep•ihlíží k ukon•ení zam•stnání p•ede dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona. 
  
 6. Ministerstvo práce a sociálních v•cí m•že rozho dnutím odejmout povolení ke 
zprost•edkování zam•stnání vydané právnické nebo fy zické osob• podle zákona •. 435/2004 Sb., o 
zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném do dne nabytí ú•inn osti tohoto zákona v p•ípad•, že Ministerstvo 
vnitra v dob• platnosti tohoto povolení vyjád•í nes ouhlas s vydaným povolením ke zprost•edkování 
zam•stnání. 
  
 7. Doklad o absolvování rekvalifikace vydaný akred itovaným za•ízením nebo vzd•lávacím nebo 
zdravotnickým za•ízením s akreditovaným vzd•lávacím  programem do dne nabytí ú•innosti tohoto 
zákona se považuje za osv•d•ení o rekvalifikaci vyd ané podle § 108 odst. 2 a 5 zákona •. 435/2004 
Sb., ve zn•ní ú•inném ode dne nabytí ú•innosti toho to zákona. 
  
 8. Za•ízení, které získalo akreditaci Ministerstva  školství, mládeže a t•lovýchovy k 
provád•ní rekvalifikace podle zákona •. 435/2004 Sb ., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném p•ede 
dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona, se po dobu pla tnosti této akreditace považuje za za•ízení s 
akreditovaným vzd•lávacím programem podle zákona •.  435/2004 Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní 
ú•inném ode dne nabytí ú•innosti tohoto zákona. 
  



•l. IV zákona •. 479/2008 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. Posouzení zdravotního stavu zahájená podle § 8 odst. 1 písm. m) a n) zákona •. 435/2004 
Sb., o zam•stnanosti, ve zn•ní ú•inném do dne nabyt í ú•innosti tohoto zákona, a neskon•ená p•ede 
dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona, dokon•í p•íslu šná okresní správa sociálního zabezpe•ení 
podle dosavadních právních p•edpis•. Lh•ta pro vydá ní posudku se v t•chto p•ípadech prodlužuje o 
30 pracovních dn• ode dne nabytí ú•innosti tohoto z ákona. 
  
 2. Ú•ady práce p•edají bezúplatn• do 30. •ervna 20 09 okresním správám sociálního 
zabezpe•ení p•íslušným podle místní p•íslušnosti ú• ad• práce posudkové spisy, které vedly do 30. 
•ervna 2009. 
  
 3. Výkon práv a povinností z pracovn•právních vzta h• zam•stnanc• v ú•adech práce, kte•í ke 
dni 30. •ervna 2009 plnili úkoly p•i posuzování zdr avotního stavu a výkonu •inností s tím 
souvisejících, p•echází dnem 1. •ervence 2009 na •e skou správu sociálního zabezpe•ení. 
  
 4. Ú•ady práce dohodnou se zam•stnanci uvedenými v  bod• 3 p•echod výkonu práv a povinností 
z pracovn•právních vztah• na •eskou správu sociální ho zabezpe•ení. Takto provedená delimitace je 
závazná. Nedojde-li k dohod• podle v•ty první nejpo zd•ji do 31. b•ezna 2009, stanoví po•ty a 
pravidla delimitace vztahující se k dot•eným zam•st nanc•m •eské republiky v ú•adech práce 
Ministerstvo práce a sociálních v•cí. 
  
 5. Poskytování p•ísp•vku na podporu zam•stnávání o sob se zdravotním postižením za •tvrté 
kalendá•ní •tvrtletí roku 2008 se •ídí právními p•e dpisy ú•innými ke dni 31. prosince 2008. 
  

•l. XI zákona •. 158/2009 Sb. 
 

 •ízení o poskytnutí p•ísp•vku na podporu zam•stnáv ání osob se zdravotním postižením, která 
nebyla pravomocn• skon•ena do dne nabytí ú•innosti tohoto zákona, se dokon•í podle zákona •. 
435/2004 Sb., ve zn•ní ú•inném do dne nabytí ú•inno sti tohoto zákona. 
  

•l. IV zákona •. 326/2009 Sb. 
 

P•echodná ustanovení 
 

 1. Uchaze•i o zam•stnání, kterému ke dni 1. listop adu 2009 neuplynula celá podp•r•í doba 
stanovená podle zákona •. 435/2004 Sb., ve zn•ní ú• inném do dne 1. listopadu 2009, se výše 
podpory v nezam•stnanosti, výše podpory p•i rekvali fikaci a délka podp•r•í doby s ú•inností od 1. 
listopadu 2009 upraví podle zákona •. 435/2004 Sb.,  ve zn•ní ú•inném ode dne 1. listopadu 2009. O 
úprav• výše podpory v nezam•stnanosti, výše podpory  p•i rekvalifikaci a délky podp•r•í doby vydá 
ú•ad práce rozhodnutí. 
  
 2. •ízení, která nebyla pravomocn• skon•ena p•ede dnem 1. listopadu 2009, se dokon•í podle 
zákona •. 435/2004 Sb., ve zn•ní ú•inném do dne 1. listopadu 2009. 
  
 3. •ízení, která nebyla pravomocn• skon•ena do dne  31. prosince 2010, se dokon•í podle 
zákona •. 435/2004 Sb., ve zn•ní ú•inném do dne 31.  prosince 2010. 
  
 4. Nároky podle § 50a zákona o zam•stnanosti p•izn ané p•ed 1. lednem 2011 z•stávají 
zachovány i po 1. lednu 2011. 
  

•l. LVI zákona •. 223/2009 Sb. 
 

P•echodné ustanovení 
 

 •ízení o povolení ke zprost•edkování zam•stnání, k terá nebyla pravomocn• skon•ena p•ede 
dnem nabytí ú•innosti tohoto zákona, se dokon•í a p ráva a povinnosti s nimi související se 
posuzují podle zákona •. 435/2004 Sb., o zam•stnano sti, ve zn•ní ú•inném do dne nabytí ú•innosti 
tohoto zákona. 
  

•l. II zákona •. 149/2010 Sb. 
 

P•echodné ustanovení 
 

 Poskytování p•ísp•vku na podporu zam•stnávání osob  se zdravotním postižením za období 
p•ede dnem ú•innosti tohoto zákona se •ídí právními  p•edpisy ú•innými do dne ú•innosti tohoto 
zákona. 
  
____________________ 
  
1) Sm•rnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. •íjna 1968 o  odstran•ní omezení pohybu a pobytu pracovník• •len ských 
stát• a jejich rodinných p•íslušník• uvnit• Spole•e nství. 
Sm•rnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zav edení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pok ud jde o 
p•ístup k zam•stnání, odbornému vzd•lávání a postup u v zam•stnání a pracovní podmínky. 
  
Sm•rnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro uznávání vysokoškolských diplom • 
vydaných po ukon•ení nejmén• t•íletého odborného vz d•lávání a p•ípravy. 
  
Sm•rnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. •ervna 1990 o p rávu pobytu. 



  
Sm•rnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. •ervna 1990 o p rávu pobytu pro zam•stnance a osoby samostatn• výd• le•n• 
•inné po skon•ení jejich pracovní •innosti. 
  
Sm•rnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. •ervna 1992 o dr uhém obecném systému pro uznávání odborného vzd•láv ání a 
p•ípravy, kterou se dopl•uje Sm•rnice 89/48/EHS. 
  
Sm•rnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. •íjna 1993 o prá vu pobytu pro studenty. 
  
Sm•rnice Rady 94/33/ES ze dne 22. •ervna 1994 o och ran• mladistvých pracovník•. 
  
Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze d ne 24. •íjna 1995 o ochran• fyzických osob v souvis losti se 
zpracováním osobních údaj• a o volném pohybu t•chto  údaj•. 
  
Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze d ne 16. prosince 1996 o vysílání pracovník• v rámci 
poskytování služeb. 
  
Sm•rnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. •ervna 2000, kt erou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami b ez ohledu 
na jejich rasu nebo etnický p•vod. 
  
Sm•rnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000,  kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení  v 
zam•stnání a povolání. 
  
Sm•rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze  dne 23. zá•í 2002, kterou se m•ní sm•rnice Rady 76 /207/EHS 
o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy , pokud jde o p•ístup k zam•stnání, odbornému vzd•l ávání a 
postupu v zam•stnání a o pracovní podmínky. 
  
2) § 11 zákoníku práce. 
  
3) Zákon •. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc• na území  •eské republiky a o zm•n• n•kterých zákon•, ve zn• ní 
pozd•jších p•edpis•. 
  
3a) § 8 zákona •. 108/2006 Sb., o sociálních službá ch. 
  
4) § 8 odst. 1 zákoníku práce. 
  
5) Nap•íklad § 21 obchodního zákoníku. 
  
6) Nap•íklad zákon •. 128/2000 Sb., o obcích (obecn í z•ízení), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, zákon •. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské z•ízení), ve zn•ní pozd•jší ch p•edpis•. 
  
7) § 15a a 180f zákona •. 326/1999 Sb., o pobytu ci zinc• na území •eské republiky a o zm•n• n•kterých zákon•, 
ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
8) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 
  
9) Zákon •. 561/2004 Sb., o p•edškolním, základním,  st•edním, vyšším odborném a jiném vzd•lávání (škol ský 
zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
Zákon •. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm•n•  a dopln•ní dalších zákon• (zákon o vysokých školác h), ve 
zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
9a) § 42g zákona •. 326/1999 Sb., ve zn•ní zákona • . 382/2008 Sb. 
  
9b) Zákon •. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. 
  
10) § 53 odst. 5 zákona •. 218/2002 Sb., o služb• s tátních zam•stnanc• ve správních ú•adech a o odm••o vání 
t•chto zam•stnanc• a ostatních zam•stnanc• ve správ ních ú•adech (služební zákon). 
  
11) Vyhláška •. 564/2002 Sb., o stanovení území okr es• •eské republiky a území obvod• hlavního m•sta P rahy. 
  
12) Zákon •. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  
  
13) Nap•íklad zákon •. 118/2000 Sb., o ochran• zam• stnanc• p•i platební neschopnosti zam•stnavatele a o zm•n• 
n•kterých zákon•. 
  
14) Vyhláška •. 134/1998 Sb., kterou se vydává sezn am zdravotních výkon• s bodovými hodnotami, ve zn•n í 
pozd•jších p•edpis• 
  
14a) Zákon •. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn•ní pozd •jších p•edpis•. 
  
15) Zákoník práce. 
  
16) Nap•íklad živnostenský zákon. 
  
17) •l. 43 a následující Smlouvy o založení Evropsk ého spole•enství. 
  
18) •l. 49 a následující Smlouvy o založení Evropsk ého spole•enství. 
  
19) Zákon •. 101/2000 Sb., o ochran• osobních údaj•  a o zm•n• n•kterých zákon•, ve zn•ní pozd•jších p• edpis•. 
  
20) Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003, kte rým se provádí na•ízení Rady (EHS) •. 1612/68 o vy• izování 
nabídek volných pracovních míst a žádostí o zam•stn ání. 
  
21) Zákon •. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe•ení a p•ísp•vku na státní politiku zam•stna nosti, ve 
zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
23) § 77 zákona •. 20/1966 Sb., o pé•i o zdraví lid u, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
24) § 9 odst. 2 zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní poz d•jších p•edpis•. 
  
25) § 9 odst. 3 zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní zák ona •. 548/1991 Sb. § 11 odst. 4 zákona •. 48/1997 Sb., o 



ve•ejném zdravotním pojišt•ní a o zm•n• a dopln•ní n•kterých souvisejících zákon•. 
  
26) § 18a zákona •. 20/1966 Sb., ve zn•ní zákona •.  548/1991 Sb. 
  
27) § 9 zákona •. 155/1995 Sb., o d•chodovém pojišt •ní. 
  
28) Nap•íklad zákon •. 21/1992 Sb., o bankách, ve z n•ní pozd•jších p•edpis•, zákon •. 328/1991 Sb., o konkursu 
a vyrovnání, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, zákon •.  248/1992 Sb., o investi•ních spole•nostech a inves ti•ních 
fondech, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
29) § 70 a následující obchodního zákoníku. 
  
30) § 44 až 47 zákona •. 359/1999 Sb., o sociáln•-p rávní ochran• d•tí. 
  
30a) § 40a zákona •. 117/1995 Sb., o státní sociáln í podpo•e, ve zn•ní zákona •. 168/2005 Sb. 
  
32a) § 39 odst. 2 písm. c) zákona •. 155/1995 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
32b) § 39 odst. 4 písm. f) zákona •. 155/1995 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
32c) § 45a odst. 1 písm. e) zákona •. 455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve  zn•ní 
zákona •. 214/2006 Sb. 
  
32d) § 45a odst. 6 zákona •. 455/1991 Sb., ve zn•ní  zákona •. 214/2006 Sb. 
  
32e) Zákon •. 312/2002 Sb., o ú•ednících územních s amosprávných celk• a o zm•n• n•kterých zákon•, ve z n•ní 
pozd•jších p•edpis•. 
  
32f) Zákon •. 218/2002 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•e dpis•. 
  
32g) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona •. 155/ 1995 Sb. 
  
33) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce. 
  
34) § 131 a násl. zákona •. 221/1999 Sb., o vojácíc h z povolání, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
§ 157 a násl. zákona •. 361/2003 Sb., o služebním p om•ru p•íslušník• bezpe•nostních sbor•, ve zn•ní po zd•jších 
p•edpis•. 
  
35) Zákon •. 155/1995 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•ed pis•. 
  
35a) Zákon •. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služb• a o zm•n• n•kterých zákon• (zákon o dobrovolnické s lužb•), 
ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
35b) Zákon •. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi , ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
36) § 52 písm. a) až c) zákoníku práce. 
  
37) § 275 zákoníku práce. 
  
38) Zákon •. 1/1992 Sb., o mzd•, odm•n• za pracovní  pohotovost a o pr•m•rném výd•lku, ve zn•ní pozd•jš ích 
p•edpis•. 
  
39) § 3 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. a) zákona •. 463/1991 Sb., o životním minimu. 
  
39a) Zákon •. 269/1994 Sb., o Rejst•íku trest•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
40) Nap•íklad zákon •. 358/1992 Sb., o notá•ích a j ejich •innosti (notá•ský •ád), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, 
zákon •. 41/1993 Sb., o ov••ování shody opis• nebo kopie s listinou a o ov••ování pravosti podpisu obe cními 
ú•ady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresním i ú•ady, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
41) Zákon •. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
41a) Zákon •. 111/2009 Sb., o základních registrech . 
  
42) § 38a odst. 2 zákoníku práce. 
  
42a) Zákon •. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalš í požadavky bezpe•nosti a ochrany zdraví p•i práci v 
pracovn•právních vztazích a o zajišt•ní bezpe•nosti  a ochrany zdraví p•i •innosti nebo poskytování slu žeb mimo 
pracovn•právní vztahy (zákon o zajišt•ní dalších po dmínek bezpe•nosti a ochrany zdraví p•i práci), ve zn•ní 
zákona •. 362/2007 Sb. 
  
43) Nap•íklad zákon •. 29/1984 Sb., ve zn•ní pozd•j ších p•edpis•. 
  
44) § 44a odst. 4 písm. c) zákona •. 218/2000 Sb., o rozpo•tových pravidlech a o zm•n• n•kterých souvi sejících 
zákon• (rozpo•tová pravidla), ve zn•ní zákona •. 48 2/2004 Sb. 
  
45) § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona •. 218/2000 Sb., ve zn•ní zákona •. 482/2004 Sb. 
  
46) Zákon •. 218/2000 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•ed pis•. 
  
47) Zákon •. 83/1990 Sb., o sdružování ob•an•, ve z n•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
48) Zákon •. 3/2002 Sb., o svobod• náboženského vyz nání a postavení církví a náboženských spole•ností a o zm•n• 
n•kterých zákon• (zákon o církvích a náboženských s pole•nostech), ve zn•ní nálezu Ústavního soudu uve• ejn•ného 
pod •. 4/2003 Sb. 
  
49) Zákon •. 248/1995 Sb., o obecn• prosp•šných spo le•nostech a o zm•n• a dopln•ní n•kterých zákon•, v e zn•ní 
pozd•jších p•edpis•. 
  
50) Zákon •. 337/1992 Sb., o správ• daní a poplatk• , ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  



51) Zákon •. 325/1999 Sb., o azylu, ve zn•ní pozd•j ších p•edpis•. 
  
52) § 5 zákona •. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojenýc h sil jiných stát• na území •eské republiky. 
  
52a) § 42a odst. 1 zákona •. 326/1999 Sb., o pobytu  cizinc• na území •eské republiky a o zm•n• n•který ch 
zákon•, ve zn•ní zákona •. 428/2005 Sb. 
  
52b) § 42c zákona •. 326/1999 Sb., ve zn•ní zákona •. 161/2006 Sb. 
  
52c) Zákon •. 341/2005 Sb., o ve•ejných výzkumných institucích. 
  
52d) Nap•íklad zákon •. 96/2004 Sb., o podmínkách z ískávání a uznávání zp•sobilosti výkonu neléka•skýc h 
zdravotnických povolání a k výkonu •inností souvise jících s poskytováním zdravotní pé•e a o zm•n• n•kt erých 
souvisejících zákon• (zákon o neléka•ských zdravotn ických povoláních), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, z ákon •. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn•ní pozd• jších p•edpis•. 
  
52e) Zákon •. 561/2004 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•e dpis•. 
  
52f) Zákon •. 561/2004 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•e dpis•. 
  
Zákon •. 179/2006 Sb., o ov••ování a uznávání výsle dk• dalšího vzd•lávání a o zm•n• n•kterých zákon• ( zákon o 
uznávání výsledk• dalšího vzd•lávání), ve zn•ní poz d•jších p•edpis•. 
  
Zákon •. 111/1998 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis• . 
  
52g) Nap•íklad vyhláška •. 50/1978 Sb., o odborné z p•sobilosti v elektrotechnice, ve zn•ní vyhlášky •.  98/1982 
Sb., vyhláška •. 77/1965 Sb., o výcviku, zp•sobilos ti a registraci obsluh stavebních stroj•. 
  
53) Zákon •. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zp•sobilosti k výkonu neléka•ských zdravot nických 
povolání a k výkonu •inností souvisejících s poskyt ováním zdravotní pé•e a o zm•n• n•kterých souvisejí cích 
zákon• (zákon o neléka•ských zdravotnických povolán ích). 
  
54) § 141a zákoníku práce. 
Vyhláška •. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a ho spodá•ském zabezpe•ení studujících p•i zam•stnání, ve zn•ní 
zákona •. 188/1988 Sb. a vyhlášky •. 197/1994 Sb. 
  
55) Zákon •. 72/2000 Sb., o investi•ních pobídkách a o zm•n• n•kterých zákon• (zákon o investi•ních po bídkách), 
ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
  
56) Zákon •. 111/1994 Sb., o silni•ní doprav•, ve z n•ní pozd•jších p•edpis•. 
Zákon •. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn•ní pozd•jší ch p•edpis•. 
  
57) § 11 zákoníku práce. 
  
58) Zákon •. 121/2000 Sb., o právu autorském, o prá vech souvisejících s právem autorským a o zm•n• n•k terých 
zákon• (autorský zákon). 
  
59) Zákon •. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zm •n• a dopln•ní zákona •. 468/1991 Sb., o provozován í 
rozhlasového a televizního vysílání, ve zn•ní pozd• jších p•edpis•. 
  
62) Zákon •. 118/2000 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•ed pis•. 
  
63) Zákon •. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn •ní pozd•jších p•edpis•. 
  
64) Zákon •. 320/2001 Sb., o finan•ní kontrole ve v e•ejné správ• a o zm•n• n•kterých zákon• (zákon o f inan•ní 
kontrole), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•. 
§ 44 zákona •. 218/2000 Sb., ve zn•ní pozd•jších p• edpis•. 
  
Zákon •. 337/1992 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edpis• . 
  
65) Zákon •. 13/1993 Sb., ve zn•ní pozd•jších p•edp is•. 
Zákon •. 185/2004 Sb., o Celní správ• •eské republi ky. 
  
67) Zákon •. 500/2004 Sb., správní •ád, ve zn•ní zá kona •. 413/2005 Sb. 
  
68) § 266 zákoníku práce. 
  
69) § 7 odst. 3 zákona •. 71/1967 Sb. 
  
70) Zákon •. 61/1988 Sb., o hornické •innosti, výbu šninách a o státní bá•ské správ•, ve zn•ní pozd•jší ch 
p•edpis•. 
  
71) § 33 odst. 3 zákoníku práce. 
  
71a) Nap•íklad § 8 trestního zákona.  


