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Materiál pro vnější připomínkové řízení 
III. 

 

N á v r h 
ZÁKON 

ze dne    2016, 
 

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

 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 
 

Změna zákona o zaměstnanosti 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona    
č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 
Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona    
č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona   
č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 
Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona   
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona   
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 
Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona   
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona  č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., 
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona            
č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod      
č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 
Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona   
č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb.,  zákona č. 190/2016 Sb.,  zákona č. …/2016 Sb. 
a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto:  
 
1.     V § 5 písm. a) bodu 3 se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“. 
 
2.   V § 5 na konci písmene f) se tečka nahrazuje  čárkou a doplňuje písmeno g), které 
včetně poznámky pod čarou č. 24  zní:  
 
„g) režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o 
zaměstnání  z důvodu nemoci nebo úrazu povinnost uchazeče o zaměstnání   
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1. zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče   
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu 
vystaveném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo v případě,   
že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, potvrzením jiného 
poskytovatele zdravotních služeb24) (dále jen „registrující poskytovatel“), které uchazeč 
o zaměstnání sdělil tomuto registrujícímu poskytovateli při vzniku jeho dočasné 
neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, a 
2. dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; celkový rozsah vycházek nesmí 
přesáhnout 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. 
__________________ 

24) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
3.   V § 21 se na konci odstavce  1  slova „zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo  v případě, 
že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného 
poskytovatele zdravotních služeb“ a slova  „(dále jen registrující poskytovatel)“ zrušují. 
 
4.    V § 21 odst. 2 písm. a) bodu 1  se slova „vytvoření chráněného pracovního místa             
 (§ 75)“ nahrazují slovy „pracovní místo zřízené pro fyzickou osobu se zdravotním 
postižením (§ 75)“. 
 
5.      V § 21 odstavec 4 zní: 
 

„(4) Registrující poskytovatel má povinnost vystavit uchazeči o zaměstnání 
potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče       
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření 
uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Při vystavování potvrzení registrující 
poskytovatel postupuje v souladu se zákonem o specifických zdravotních službách. 
Vzory jednotných potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání  z  důvodu nemoci nebo úrazu a potvrzení o ošetření 
nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení stanoví ministerstvo 
vyhláškou.“. 

6. Na konci § 21 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
 
 „(5) Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo registrujícím poskytovatelem 
vystaveno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, je povinen dodržovat stanovený 
režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče                 
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 
 (6) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2,                          
psychologickým vyšetřením podle odstavce 3 a vystavením potvrzení o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
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nemoci nebo úrazu a potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 
zdravotnickém zařízení podle odstavce 4 hradí Úřad práce.“. 
 
7. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který  zní: 
 

„(3) Uchazeč o zaměstnání, který není schopen plnit povinnosti uchazeče             
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo vyšetření nebo ošetření u registrujícího 
poskytovatele, je povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději 
v den, kdy registrující poskytovatel vydal potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče    
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu  
nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření a nejpozději do 8 kalendářních dnů 
doložit tyto důvody krajské pobočce Úřadu práce na stanovených potvrzeních 
vystavených registrujícím poskytovatelem.“. 
           
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce  4 a 5. 
 
8.   V § 30 odst. 1  písm. b) se na konci bodu 1 slovo „nebo“ zrušuje,  na  konci bodu 2 
se doplňuje slovo „nebo“ a za bod 2 se doplňuje  bod 3, který zní: 
 
      „3. nesplní povinnost stanovenou v § 27 odst. 3,“. 

 
9.    V § 72 odst. 2 písmeno b) zní: 
 
   „b) na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením (§ 75 a § 78a), nebo“. 
 
CELEX: 32000L0078 
 
10. Nadpis nad § 75 spočívající ve slovech „Chráněné pracovní místo“ se zrušuje. 
 
11. § 75 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46  zní: 
 

„§ 75 
 

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 
 

(1) Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí 
pracovní místo, které zaměstnavatel nově zřídil pro osobu se zdravotním postižením     
na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Na zřízení pracovního místa          
pro osobu se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 
Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením musí být obsazeno po dobu 
3 let. 
 
CELEX: 32000L0078 
 
  (2) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 
může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 
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maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 
čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné 
dohody s Úřadem práce 10 a více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 
může příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním 
postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 
maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy. 

 
(3) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením se 

poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném         
a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 
povoleno splácení ve splátkách  a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno 
posečkání daně. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním 
postižením se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 
bodu 3. 
 

(4) Žádost o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 
obsahuje 

  
a) identifikační údaje zaměstnavatele, 
  
b) místo a předmět podnikání  nebo předmět činnosti zaměstnavatele a 
  
c) charakteristiku pracovních míst pro osobu se zdravotním postižením a jejich počet. 
 

(5) K žádosti o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením je 
nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky 
uvedené  v odstavci 3 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá 
zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní 
úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní 
pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění 
podmínky uvedené v odstavci 3 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení 
starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí 
odpovídat skutečnému stavu ke dni uvedenému v tomto potvrzení. Úřad práce může 
požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.   
 
 (6) Dohoda o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 
obsahuje 
  
a) identifikační údaje účastníků dohody, 
  
b) charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, 
  
c) závazek zaměstnavatele, že pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením bude 
obsazováno pouze osobami se zdravotním postižením, 
  
d) den, od kterého bude pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením obsazeno 
osobou se zdravotním postižením, 
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e) dobu, po kterou bude pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením obsazeno 
osobou se zdravotním postižením, včetně dne, do kterého musí být doba obsazení 
tohoto pracovního místa splněna, 
  
f) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady, 
  
g) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, 
  
h) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny, 
  
i) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, 
  
j) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho 
zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 
příspěvku, 
  
k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek v případě, že mu byl poskytnut  
v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty           
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení 
příspěvku a 
  
l) ujednání o vypovězení dohody. 
  
V dohodě o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením lze  sjednat     
i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. 
  
 (7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, 
jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude 
postihováno odvodem podle zvláštního právního předpisu46). 
  
 (8) Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové 
kázně46). 
 

(9) Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení pracovního místa pro osobu                  
se zdravotním postižením i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne 
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí 
odstavce 1 až 7 obdobně s tím, že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba 
přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo         
v případě jejího úmrtí. 
 __________________ 
46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
12.  § 76 včetně nadpisu zní: 
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„§ 76 
 

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením 

 
 (1) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených                 
v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může Úřad práce 
poskytnout na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává 
v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením.  
 

(2) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených 
v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se poskytuje               
za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na 
veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném  a  na penále na sociální zabezpečení          
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno 
splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání 
daně. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč. Příspěvek se zaměstnavateli 
neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty       
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 
  
 (3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených 
v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se neposkytne 
zaměstnavateli  
 
a) na osobu se zdravotním postižením, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele, 
  
b) na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou,  
 
c) který je agenturou práce, na osobu se zdravotním postižením, která je dočasně 
přidělena k výkonu práce k uživateli. 
  
 (4) Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených 
v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením obsahuje 
  
a) identifikační údaje zaměstnavatele, 
  
b) místo a předmět podnikání nebo předmět činnosti zaměstnavatele, 
  
c) seznam osob se zdravotním postižením, na které je příspěvek požadován a 
 
d) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou 
se zdravotním postižením (§ 67). 
  

(5) K žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 
vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením je nutné 
přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené 
v odstavci 2 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel 
písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, 
příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu 
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mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v 
odstavci 2 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede 
dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu 
ke dni uvedenému v tomto potvrzení. Úřad práce může požadovat předložení i jiných 
dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti. 
  

(6) Dohoda o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 
vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením obsahuje 
  
a) identifikační údaje účastníků dohody, 
 
b) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady, 
  
c) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, 
  
d) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny, 
  
e) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, 
  
f) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho 
zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 
příspěvku, 
  
g) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek v případě, že mu byl poskytnut            
v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty          
za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení 
příspěvku a 
 
h) ujednání o vypovězení dohody. 
 
V dohodě o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů 
vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením lze 
sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. 
  

(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, 
jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude 
postihováno odvodem podle zvláštního právního předpisu46). 

 
(8) Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu 

provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním 
postižením i s osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním 
postižením. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1, 2, 4 až 7 obdobně s tím, 
že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat 
samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí. ". 

 
15.   V § 77 odstavec 1 zní: 

„(1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem charakteristiku 
pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a druhy nezbytných provozních 
nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, 
na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, a způsob poskytování příspěvku.“. 
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14.   § 78 včetně nadpisů zní: 
 

„Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce  
 

§ 78 
 

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele na chráněném  trhu práce  
 

(1) Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají                  
více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců      
a se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o uznání zaměstnavatele                   
na chráněném trhu práce (dále jen „dohoda o uznání zaměstnavatele“). Příslušnou 
krajskou pobočkou Úřadu práce pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele je 
krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je 
právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou 
osobou. 
 
 
 (2) Dohodu o uznání zaměstnavatele lze uzavřít se zaměstnavatelem                   
za podmínky, že  
 
a) zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející  
dni podání žádosti o uzavření této dohody více než 50 % osob se zdravotním postižením 
z celkového počtu svých zaměstnanců, 
 
b) ke dni podání žádosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin podvodu          
podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvků na podporu 
zaměstnávání osob  se zdravotním postižením podle tohoto zákona, 
 
c) ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele není v likvidaci 
nebo v insolvenčním řízení a  
 
d) v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele 

1. vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 
mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený  
u peněžního ústavu, nebo poštovní poukázkou, 

 
2. zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 

postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm, 
 
3. neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, smlouvy, 

z nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli 
finanční prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu 
s dobrými mravy,  
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4. mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 
zaměstnanosti nebo inspekce práce. 

 
(3) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné 

žádosti zaměstnavatele prominout zaměstnavateli splnění podmínky uvedené  
v odstavci 2 písm. d) bod 4, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč a pokud 
zaměstnavatel podal žádost podle odstavce 5. 
 

(4) Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Pokud nejpozději     
do 3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce               
o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou. 
 

(5) Žádost o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele obsahuje 
 
a)  identifikační údaje zaměstnavatele, 

 
b) místo a předmět podnikání nebo předmět činnosti zaměstnavatele,  

 
c) informaci o tržbách v členění podle jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu 
podnikání nebo informaci o hospodaření,  
 
d) informaci o plnění podmínky zaměstnávaní více než 50 % osob se zdravotním 
postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele za kalendářní čtvrtletí 
předcházející dni podání žádosti s uvedením celkového počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele, z toho počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením 
podle § 67 včetně doložení této skutečnosti.  

 
Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné 
k posouzení žádosti. 
 

(6) Dohoda o uznání zaměstnavatele obsahuje  
 
a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 
b) dobu, na kterou je uzavřena, 

 
c) závazek zaměstnavatele plnit v průběhu účinnosti dohody podmínky, které zákon 
stanoví pro uzavření této dohody, 

 
d) závazek zaměstnavatele předkládat Úřadu práce roční zprávu o své činnosti, a to 
vždy do 15. července následujícího kalendářního roku. Roční zpráva o činnosti 
zaměstnavatele obsahuje 

 
1. informace o plnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele v průměrných čtvrtletních 
přepočtených počtech v členění podle § 67, jejich počet včetně doložení 
skutečnosti, že zaměstnanci jsou osobami se zdravotním postižením (§ 67), pokud 
došlo ke změně oproti skutečnostem doloženým podle odstavce 5 písm. d) nebo 
podle § 78a odst. 5 písm. b), 
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2. informace o předmětu podnikání zaměstnavatele a o tržbách v členění               
podle jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu podnikání nebo o předmětu 
činnosti zaměstnavatele a o jeho hospodaření, 

 
3. popis pracovních činností, na kterých se osoby se zdravotním postižením podílely, 
 
4. počet osob se zdravotním postižením pracujících převážně u zákazníka, 

v provozních prostorách zaměstnavatele nebo mimo tyto prostory,  
 
5. počet osob se zdravotním postižením pracujících ve svém bydlišti, 
 
6. informace o plnění podmínek stanovených zákonem a závazků sjednaných dohodou 

o uznání zaměstnavatele, 
 

e)  povinnost zaměstnavatele oznámit Úřadu práce, že nesplnil některý ze závazků 
sjednaných v této dohodě nebo některou z podmínek stanovených zákonem                 
pro uzavření této dohody, 
 
f)    ujednání o vypovězení dohody. 
 
V dohodě o uznání zaměstnavatele lze sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci 
zájem. 
 

(7) Úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele vypoví, jestliže zaměstnavatel 
 

a)  přestane splňovat některou z podmínek uvedenou v odstavci 2 písm. b), c), d) bod 3 
pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, 
 
b) přestane splňovat podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. d) bod 4 pro uzavření 
dohody o uznání zaměstnavatele, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50 000 Kč, 
 
c) po 2 kalendářní čtvrtletí po sobě jdoucí nesplňuje některou z podmínek uvedenou 
v odstavci 2 písm. a), d) bod 1 nebo bod 2 pro uzavření dohody  
o uznání zaměstnavatele, 
 
d) nesplnil závazek předložit roční zprávu o činnosti zaměstnavatele, a to ani na základě 
výzvy Úřadu práce, nebo 
 
e) opakovaně uvedl v roční zprávě o činnosti zaměstnavatele nepravdivé údaje. 
 
Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po doručení výpovědi zaměstnavateli. 
 

(8) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je rozhodný 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. 
 

(9) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a 
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí, 
stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.   
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15. § 78a včetně nadpisu zní: 
 

„§ 78a 
 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
na chráněném trhu práce 

 
 (1) Zaměstnavateli, se kterým Úřad práce uzavřel  dohodu o uznání 
zaměstnavatele, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy           
a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování 
příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, 
který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je 
fyzickou osobou. 
  
 (2)  Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy 
nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy 
na zaměstnance v  pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti               
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl               
z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 10 500 Kč, jde-li o osobu se 
zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 5 000 Kč, jde-li     
o osobu zdravotně znevýhodněnou. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně 
vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o částku odpovídající výši 
  
a) poskytnuté naturální mzdy, 
  
b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele              
podle občanského zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody,             
za  kterou  zaměstnanec odpovídá, nebo  příspěvku zaměstnance  na stravování         
podle § 236 zákoníku práce, nebo 
  
c) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně 
zaměstnavatele. 
  

(3) Zaměstnavateli k příspěvku podle odstavce 2 náleží paušální částka 1 000 Kč 
měsíčně na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 na náklady vynaložené 
zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá. Zaměstnavatel může v žádosti  
o příspěvek uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené 
zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním 
čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o částku představující rozdíl mezi 
částkou 10 500 Kč a příspěvkem poskytnutým podle odstavce 2 měsíčně na jednoho 
zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo 
b). Zvýšení příspěvku podle věty druhé nelze uplatnit na osobu se zdravotním 
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postižením pracující mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury 
práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce    
k uživateli. 
  
 (4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti 
zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději        
do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního 
čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného 
kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 
nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek          
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou 
případů, kdy 
  
a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením 
splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo 
  
b) součet všech splatných nedoplatků zaměstnavatele k poslednímu dni příslušného 
kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil      
do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které             
o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto 
nedoplatcích od krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje                  
o nedoplatcích podle § 147b zjistil Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal zaměstnavatel 
souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad povinnosti 
mlčenlivosti vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je zaměstnavatel povinen krajské 
pobočce Úřadu práce doložit. 
 
Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 
bodu 3. 
  

(5)  Součástí žádosti je 
 

a) jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,  
a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením rodného 
čísla, data vzniku a skončení pracovního poměru, kódu zdravotní pojišťovny, 
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně odvedeného pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, a 
 
b) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou 
se zdravotním postižením (§ 67), pokud došlo ke změně oproti skutečnostem 
doloženým podle § 78 odst. 5 písm. d). 
  

(6) Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne            
tomu zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním 
postižením, pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu 
kalendářního čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, 
který o něj požádal; v případě, že o příspěvek požádalo více zaměstnavatelů, postupuje 
se podle věty první. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, 
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ve stejný den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, příspěvek 
na tohoto zaměstnance nelze poskytnout žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který 
je osobou se zdravotním postižením, více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, 
náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené v odstavci 2 a 3. Pro účely stanovení výše 
příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy, včetně pojistného    
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného         
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího 
základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních poměrech tohoto zaměstnance sčítají. 
   

 (7) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením 
  
a) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce poskytován 
jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na 
mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nebo 
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117), 
 
b) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním 
postižením, poživatelem starobního důchodu, 
 
c) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnavateli na tohoto zaměstnance 
poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených 
v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (§ 76), 
 
d) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě 
sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením 
kontroly v místě výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3), nebo 
 
e) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se 
zdravotním postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli. 
  

 (8) Krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o 
  
a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel splňuje podmínky pro poskytnutí 
příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 4, 
 
b) neposkytnutí příspěvku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v písmenu a), 
 
c) neposkytnutí části příspěvku ve výši odpovídající vynaloženým prostředkům           
na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění těch zaměstnanců, u 
kterých zaměstnavatel nedoloží, že jsou osobami se zdravotním postižením, nebo na 
které nelze podle odstavce 6 nebo 7 příspěvek poskytnout; současně musí být splněny 
podmínky uvedené v písmenu a), 
 
d) neposkytnutí příspěvku nebo jeho části ve výši odpovídající nevyplacené mzdě nebo 
platu nebo neodvedenému pojistnému na sociální zabezpečení  
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na veřejné zdravotní pojištění ke dni 
podání žádosti,  
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e) neposkytnutí zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části v případě, že další 
náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním 
postižením, nebo 
 
f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení této pokuty neuplynuly 3 roky. 
  

(9) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí. 
  

(10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen 
vrátit, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo                
v nesprávné výši; obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek nebo jeho 
poměrnou část v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 
písm. e) bodu 3 nebo v případě, že bylo Úřadem práce zjištěno, že zaměstnavatel přestal 
splňovat některou z podmínek stanovených pro uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele podle tohoto zákona. O povinnosti vrátit poskytnutý příspěvek nebo 
jeho poměrnou část vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.  
  

(11) Nárok na vrácení poskytnutého příspěvku nebo jeho poměrné části podle 
odstavce 10 zaniká uplynutím 5 let ode dne jeho poskytnutí zaměstnavateli. 
  
 (12) Druhy dalších nákladů, o které se příspěvek podle odstavce 3 zvyšuje, 
stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
 

(13) Ministr práce a sociálních věcí může na základě písemné a odůvodněné 
žádosti zaměstnavatele ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout 
splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o nedodržení lhůt 
stanovených k úhradě všech splatných nedoplatků zaměstnavatele.  
 

(14) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti 
zaměstnavatele ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění 
podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu všech splatných 
nedoplatků zaměstnavatele. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce 
druhého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které 
je o příspěvek žádáno.“.  
 
18.  V § 81 odst. 2 písmenu b) se slova „zaměstnavatelů zaměstnávajících více než       
50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech       
(§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „zaměstnavatelů, 
kteří uzavřeli dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78)“. 
 
CELEX: 32000L0078 

 
17.    V § 81 odstavci 3 se slova „36násobku“ nahrazují slovy „21násobku“. 
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18.     V § 105 odst. 1 písmenu  b)  a § 126 odstavci 3 se slova „§ 78“ nahrazují slovy   
„§ 78a“. 
 
19.     V § 108 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se 
rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Akreditace se uděluje na základě 
písemné žádosti, nebo na základě žádosti podané v elektronické podobě                       
do Informačního systému pro akreditace,  jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu 
vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání                    
v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí být v souladu s cíli a obsahem vzdělávání 
podle zvláštních právních předpisů52f). O udělení akreditace je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení 
žádosti o akreditaci. K posouzení žádosti o akreditaci si Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy může zřídit akreditační komisi jako svůj poradní orgán a může si vyžádat 
stanovisko ministerstva k situaci na trhu práce. Skutečnost, že údaje uvedené v písemné 
žádosti byly nepravdivé, je důvodem pro neudělení akreditace. Akreditace se uděluje    
na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení.“. 
 
20. V § 108 odst. 4 písmeno a) zní: 
 
„a) uvedlo nepravdivé údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena,“.  

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d). 
 

21. V   § 108 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce  8 a 9, které  znějí: 
 

„(8) Rekvalifikační zařízení je povinno informovat Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy o změnách skutečností rozhodných pro udělení akreditace,        
ke kterým došlo v době platnosti akreditace, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy 
taková změna nastala. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdělí 
rekvalifikačnímu zařízení stanovisko k oznámeným změnám skutečností rozhodných 
pro udělení akreditace, a to do jednoho měsíce ode dne jejich doručení Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy.   

 
(9) Žadateli o akreditaci nebo rekvalifikačnímu zařízení, kterému akreditace 

nebyla udělena nebo byla odejmuta z důvodů uvedení nepravdivých údajů, 
nedodržování akreditovaného vzdělávacího programu nebo neschopnosti zabezpečit 
odpovídající úroveň vzdělávání, nelze akreditaci udělit po dobu 3 let ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o neudělení či odejmutí akreditace.“.  
 
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10. 
 
22. V § 118 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „nebo předmět činnosti“. 
 
23. V § 118 odstavec 3 se slova „jeho vydání“ nahrazují slovy „uvedenému v tomto 
potvrzení“. 
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24. V   § 127  se za odstavec 2 doplňují nové odstavce  3 a 4, které včetně poznámky 
pod čarou č. 103 znějí:  
 

„(3) Krajská pobočka Úřadu práce je dále oprávněna kontrolovat plnění 
povinnosti uchazeče o zaměstnání dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče       
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu (§ 5). 
Krajská pobočka Úřadu práce v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě 
první uchazečem o zaměstnání vyhotoví o kontrole písemný záznam s uvedením 
skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu doručí 
uchazeči o zaměstnání a registrujícímu poskytovateli, který potvrzení o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu vystavil. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu 
práce umožnit kontrolu dodržování režimu dočasné neschopnosti uchazeče                     
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 

(4) Na postup při kontrole podle odstavce  3 se nevztahuje kontrolní řád 103). 
_______________  
103) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“. 

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
1. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o zřízení chráněného pracovního místa, dohod               
o vymezení chráněného pracovního místa a z dohod o poskytnutí příspěvku                  
na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, uzavřených     
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb.,         
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 
2. Poskytování příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa na základě dohody     
o zřízení chráněného pracovního místa uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 
 
3. Poskytování příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 
pracovního místa na základě dohody o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu 
provozních nákladů chráněného pracovního místa uzavřené přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
4. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením      
na chráněném pracovním místě a jeho zvýšení podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za poslední kalendářní 
čtvrtletí předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona a dvě kalendářní čtvrtletí 
následující po dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
5. Se zaměstnavatelem, kterému je poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě a jeho zvýšení          
podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona se uzavře dohoda o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce      
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podle § 78 odst. 4 tohoto zákona na dobu neurčitou, pokud k jejímu uzavření dojde 
nejpozději do konce druhého kalendářního čtvrtletí následující po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona.  
 
6. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na chráněném pracovním místě a jeho zvýšení podle § 78 zákona                 
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
pravomocně neskončené do posledního dne druhého kalendářního čtvrtletí následujícího 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb.,          
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
7. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona       
se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

 
 

Účinnost 
 

Čl. III 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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