
 
VII. 

 
Rozdílová tabulka návrhu novely zákona o zaměstnanosti s předpisy  EU 

 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU  
Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení            Obsah 
§ 72 odst. 
2 
 

(2) Příprava k práci osoby se 
zdravotním postižením se 
provádí 
a) na pracovištích jejího 
zaměstnavatele individuálně 
přizpůsobených zdravotnímu 
stavu této osoby; příprava k 
práci může být prováděna s 
podporou asistenta, 
b) na pracovních místech 
pro osoby se zdravotním 
postižením (§ 75 a § 78a), 
nebo 
c) ve vzdělávacích zařízeních 
státu, územních 
samosprávných celků, církví a 
náboženských společností, 
občanských sdružení a dalších 
právnických a fyzických osob. 
 

32000L0078 Čl. 5 
SMĚRNICE 
RADY 
2000/78/ES ze 
dne 27. 
listopadu 2000, 
kterou se 
stanoví obecný 
rámec pro 
rovné 
zacházení 
v zaměstnání a 
povolání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 
odst. 2 
SMĚRNICE 
RADY 
2000/78/ES ze 
dne 27. 
listopadu 2000, 
kterou se 
stanoví obecný 
rámec pro 
rovné 

Přiměřené uspořádání 
pro zdravotně postižené 
osoby 
Za účelem zaručení 
dodržování zásady 
rovného zacházení ve 
vztahu ke zdravotně 
postiženým osobám se 
těmto osobám poskytuje 
přiměřené uspořádání. 
To znamená, že pokud 
to konkrétní případ 
vyžaduje, musí 
zaměstnavatel přijmout 
vhodná opatření, která 
dané zdravotně 
postižené osobě umožní 
přístup k zaměstnání, 
jeho výkon nebo postup 
v zaměstnání nebo 
absolvování odborného 
vzdělávání, pokud tato 
opatření pro 
zaměstnavatele 
neznamenají neúměrné 
břemeno. Toto břemeno 
není neúměrné, je-li 
dostatečně vyváženo 
opatřeními existujícími 
v rámci politiky 
dotyčného členského 
státu v oblasti 
zdravotního postižení. 
2. Pokud jde o zdravotně 
postižené osoby, 
nedotýká se zásada 
rovného zacházení práva 
členských států 
zachovávat nebo 
přijímat ustanovení 
k ochraně zdraví a 
bezpečnosti při práci 
nebo opatření zaměřená 
na vytváření nebo 
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zacházení 
v zaměstnání a 
povolání 
 
 

zachování ustanovení 
nebo zařízení na ochranu 
nebo podporu zařazení 
těchto osob do 
pracovního prostředí. 

§ 75 
odst. 1 
 

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. 
 

32000L0078 Čl. 5 
SMĚRNICE 
RADY 
2000/78/ES ze 
dne 27. 
listopadu 2000, 
kterou se 
stanoví obecný 
rámec pro 
rovné 
zacházení 
v zaměstnání a 
povolání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 7 
odst. 2 
SMĚRNICE 
RADY 
2000/78/ES ze 
dne 27. 
listopadu 2000, 
kterou se 
stanoví obecný 
rámec pro 
rovné 
zacházení 

Přiměřené uspořádání 
pro zdravotně postižené 
osoby 
Za účelem zaručení 
dodržování zásady 
rovného zacházení ve 
vztahu ke zdravotně 
postiženým osobám se 
těmto osobám poskytuje 
přiměřené uspořádání. 
To znamená, že pokud 
to konkrétní případ 
vyžaduje, musí 
zaměstnavatel přijmout 
vhodná opatření, která 
dané zdravotně 
postižené osobě umožní 
přístup k zaměstnání, 
jeho výkon nebo postup 
v zaměstnání nebo 
absolvování odborného 
vzdělávání, pokud tato 
opatření pro 
zaměstnavatele 
neznamenají neúměrné 
břemeno. Toto břemeno 
není neúměrné, je-li 
dostatečně vyváženo 
opatřeními existujícími 
v rámci politiky 
dotyčného členského 
státu v oblasti 
zdravotního postižení. 
2. Pokud jde o zdravotně 
postižené osoby, 
nedotýká se zásada 
rovného zacházení práva 
členských států 
zachovávat nebo 
přijímat ustanovení 
k ochraně zdraví a 
bezpečnosti při práci 
nebo opatření zaměřená 
na vytváření nebo 
zachování ustanovení 
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v zaměstnání a 
povolání 
 

nebo zařízení na ochranu 
nebo podporu zařazení 
těchto osob do 
pracovního prostředí. 

§ 75 odst. 
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. 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 

§ 75 odst. 
6 písm. 
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  

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. c) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 

navrácení některých 
nebo všech veřejných 
výhod, podpor nebo 
dotací, včetně finančních 
prostředků EU 
spravovaných členskými 
státy, které byly 
zaměstnavateli 
poskytnuty v období až 
12 měsíců před zjištěním 
neoprávněného 
zaměstnání; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXH9HPD)



4 
 

třetích zemí 
§ 76 odst. 
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 
na jednu osobu se zdravotním 
postižením. 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. 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 

§ 76 odst. 
6 písm. 
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  

 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. c) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 

c) navrácení některých 
nebo všech veřejných 
výhod, podpor nebo 
dotací, včetně finančních 
prostředků EU 
spravovaných členskými 
státy, které byly 
zaměstnavateli 
poskytnuty v období až 
12 měsíců před zjištěním 
neoprávněného 
zaměstnání; 
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třetích zemí 
§ 76 odst. 
8 

Nevrácení příspěvku na 
částečnou úhradu 
provozních nákladů 
vynaložených v souvislosti se 
zaměstnáváním osoby se 
zdravotním postižením ve 
stanoveném termínu je 
porušením rozpočtové 
kázně46). 
------------------------------- 
46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. c) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

c) navrácení některých 
nebo všech veřejných 
výhod, podpor nebo 
dotací, včetně finančních 
prostředků EU 
spravovaných členskými 
státy, které byly 
zaměstnavateli 
poskytnuty v období až 
12 měsíců před zjištěním 
neoprávněného 
zaměstnání; 

§ 78 odst. 
2 

(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 o 
uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele 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 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 
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v likvidaci nebo v posledních 
5 letech nebylo rozhodnuto o 
zamítnutí insolvenčního 
návrhu proto, že jeho majetek 
nebude postačovat k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, 
o zastavení insolvenčního 
řízení z důvodu, že pro 
uspokojení věřitelů je jeho 
majetek zcela nepostačující, 
nebo o zrušení konkursu 
z téhož  důvodu 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,  

 
4. mu nebyla pravomocně 

uložena pokuta za správní 
delikt nebo přestupek na 
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úseku zaměstnanosti nebo 
inspekce práce. 

§ 78 odst. 
7 písm. a)  

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

 
a) přestane splňovat 
podmínku pro uzavření 
dohody o uznání 
zaměstnavatele uvedenou 
v odstavci 2 písm. d) bod 4, 
pokud výše uložené pokuty 
přesáhla 50 000 Kč,  
 
 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 

§ 78 odst. 
8 písm. a) 
a písm. b) 

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

 
a) přestane splňovat některou 
z podmínek pro uzavření 
dohody o uznání 
zaměstnavatele uvedenou 
v odstavci 2 písm. b), c), d) 
bod 3, 
 
 
b) po 2 kalendářní čtvrtletí po 
sobě jdoucí nesplňuje 
některou z  podmínek pro 
uzavření dohody  
o uznání zaměstnavatele 
uvedenou v odstavci 2 písm. 
a), d) bod 1 nebo bod 2, nebo 

 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 

§ 78a 
odst. 4 

(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 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. a) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
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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. 

o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 
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Příspěvek se zaměstnavateli 
neposkytne po dobu 3 let ode 
dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení pokuty 
za umožnění výkonu nelegální 
práce podle § 5 písm. e) bodu 
3. Dále se příspěvek 
zaměstnavateli neposkytne po 
dobu 12 měsíců ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí 
o uložení pokuty za správní 
delikt nebo přestupek na 
úseku zaměstnanosti nebo 
inspekce práce, pokud výše 
uložené pokuty přesáhla 
50 000 Kč, a to na vyšší počet 
zaměstnanců, kteří jsou 
osobami se zdravotním 
postižením, než jaký 
zaměstnavatel zaměstnával ke 
dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení této 
pokuty.  

§ 78a 
odst. 8 
písm. 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. 

 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. c) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 
dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
 
a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 

§ 78a 
odst. 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 

32009L0052 Čl. 7 odst. 1 
písm. c) 
Směrnice 
Evropského 
parlamentu 
a Rady 
2009/52/ES ze 

1. Členské státy přijmou 
nezbytná opatření, aby 
zajistily, že se vůči 
zaměstnavatelům mohou 
rovněž případně použít 
tato opatření: 
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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.  

 

dne 18. června 
2009 
o minimálních 
normách pro 
sankce 
a opatření vůči 
zaměstnavatelů
m neoprávněně 
pobývajících 
státních 
příslušníků 
třetích zemí 

a) vyloučení z nároku na 
některé nebo všechny 
veřejné výhody, podpory 
nebo dotace na období 
až pěti let, a to včetně 
finančních prostředků 
EU spravovaných 
členskými státy; 

§ 81  
odst. 2 

(2) Povinnost uvedenou v 
odstavci 1 zaměstnavatelé plní 
a) zaměstnáváním v 
pracovním poměru, 
b) odebíráním výrobků nebo 
služeb od zaměstnavatelů, se 
kterými Úřad práce uzavřel 
dohodu o uznání 
zaměstnavatele (§ 78), nebo 
zadáváním zakázek těmto 
zaměstnavatelům nebo 
odebíráním výrobků nebo 
služeb od osob se zdravotním 
postižením, které jsou 
osobami samostatně 
výdělečně činnými a 
nezaměstnávají žádné 
zaměstnance, nebo zadáváním 
zakázek těmto osobám, nebo 
c) odvodem do státního 
rozpočtu, 
nebo vzájemnou kombinací 
způsobů uvedených v 
písmenech a) až c). 
 

32000L0078 Čl. 5 
SMĚRNICE 
RADY 
2000/78/ES ze 
dne 27. 
listopadu 2000, 
kterou se 
stanoví obecný 
rámec pro 
rovné 
zacházení 
v zaměstnání a 
povolání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přiměřené uspořádání 
pro zdravotně postižené 
osoby 
Za účelem zaručení 
dodržování zásady 
rovného zacházení ve 
vztahu ke zdravotně 
postiženým osobám se 
těmto osobám poskytuje 
přiměřené uspořádání. 
To znamená, že pokud 
to konkrétní případ 
vyžaduje, musí 
zaměstnavatel přijmout 
vhodná opatření, která 
dané zdravotně 
postižené osobě umožní 
přístup k zaměstnání, 
jeho výkon nebo postup 
v zaměstnání nebo 
absolvování odborného 
vzdělávání, pokud tato 
opatření pro 
zaměstnavatele 
neznamenají neúměrné 
břemeno. Toto břemeno 
není neúměrné, je-li 
dostatečně vyváženo 
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Čl. 7 
odst. 2 
SMĚRNICE 
RADY 
2000/78/ES ze 
dne 27. 
listopadu 2000, 
kterou se 
stanoví obecný 
rámec pro 
rovné 
zacházení 
v zaměstnání a 
povolání 
 
 

opatřeními existujícími 
v rámci politiky 
dotyčného členského 
státu v oblasti 
zdravotního postižení. 
2. Pokud jde o zdravotně 
postižené osoby, 
nedotýká se zásada 
rovného zacházení práva 
členských států 
zachovávat nebo 
přijímat ustanovení 
k ochraně zdraví a 
bezpečnosti při práci 
nebo opatření zaměřená 
na vytváření nebo 
zachování ustanovení 
nebo zařízení na ochranu 
nebo podporu zařazení 
těchto osob do 
pracovního prostředí. 

 
 
 
  
Číslo předpisu 
EU    (kód celex) 

 
                                                   Název předpisu EU 
 

32000L0078 SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví  
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání 

32009L0052 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům 
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 
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