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X. 
 

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení 
 
 

Vypořádání zásadních připomínek a připomínek podstatné povahy označených jako zásadní k materiálu s názvem: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 2. září 2016, s termínem sdělení stanovisek do 3. října 2016 celkem na 94  
připomínkových míst. Stanovisko zaslalo celkem 67  připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem  27 připomínkových míst. Stanovisko 
bez připomínek zaslalo 37 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 29 připomínkových míst, z toho  16 připomínkových míst vzneslo 
připomínky označené jako zásadní  a  13 připomínkových míst pouze  připomínky doporučující. Celkem bylo vzneseno 90 připomínek 
označených jako zásadní, 126 připomínek doporučujících a 2 připomínky nad rámec návrhu. Doporučujícím připomínkám tam,  kde to bylo 
možné,  bylo vyhověno. Vypořádání zásadních připomínek a připomínek podstatné povahy označených jako zásadní je uvedeno v následující 
tabulce:  
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
MSP 
Zásadní 
připomínky  
 

1. K čl. I bodu 2 [§ 5 písm. g)]  
Omezení režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu 
(dále jen „režim“) toliko na povinnost zdržovat se v době nemoci 
nebo v době po úrazu v místě pobytu a dodržovat povolené 
vycházky, navíc bez zahrnutí možnosti následné změny místa 
pobytu či rozsahu a doby vycházek, považujeme za nedostatečné. 
Takto navržený institut slouží pouze k umožnění kontroly uchazečů 
o zaměstnání ze strany krajské pobočky Úřadu práce (dále jen 
„krajská pobočka ÚP“), zcela však pomíjí zdravotní aspekt takové 
dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání, jelikož režim nikterak 
neváže na stanovení způsobu léčby. Má-li být úprava režimu 
v návrhu zachována, požadujeme rozšíření definice režimu o 

VYSVĚTLENO 
 
Režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo 
úrazu se váže toliko na uchazeče o zaměstnání, tudíž 
dodržování tohoto režimu bude kontrolovat krajská pobočka 
Úřadu práce České republiky. Záměrem Ministerstva práce 
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v daném případě není 
stanovovat uchazečům o zaměstnání individuální léčebný 
postup, přičemž to ani není smyslem navrhované úpravy. 
Navrhovaná právní úprava vychází ze stávajícího postupu 
krajské pobočky Úřadu práce České republiky a uchazeče  
o zaměstnání týkajícího se oznamování a dokládání vzniku 
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Resort Připomínky Vypořádání 
stanovení individuálního léčebného postupu, jakož i o možnost 
změny místa pobytu či rozsahu a doby vycházek (např. po vzoru § 
56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. K čl. I bodu 2 [§ 5 písm. g) bod 2] 
Nepovažujeme za vhodné, aby zákon o zaměstnanosti omezoval 
časové rozmezí a celkovou délku povolených vycházek. Parametry 
vycházek by měl podle našeho názoru vždy stanovovat registrující 
poskytovatel, a to dle charakteru nemoci daného uchazeče o 
zaměstnání. Z toho důvodu požadujeme vypustit slova „; celkový 

nemoci s tím, že jejím cílem je zavedení jednotného 
potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci 
nebo úrazu. Zároveň s režimem dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče  
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu souvisí 
navrhované kontrolní oprávnění krajské pobočky Úřadu 
práce České republiky, v rámci kterého je zohledněna i ta 
skutečnost, že počtu uchazečů o zaměstnání odpovídá také 
personální obsazení té které krajské pobočky. 
Pokud jde o změnu místa pobytu, je třeba uvést, že uchazeč 
o zaměstnání je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání  
u krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v jejímž 
územním obvodu má bydliště, což je stanoveno § 24 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Podle § 28 
odst. 1 zákona o zaměstnanosti však může uchazeč  
o zaměstnání požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu 
práce České republiky o zprostředkování zaměstnání 
krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, v jejímž 
územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje, 
což se bude vztahovat i na období jeho nemocnosti. 
Navrhovaná úprava rozsahu a doby stanovených vycházek 
je obdobná úpravě obsažené v zákoně č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
 
VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná úprava rozsahu a doby stanovených vycházek 
je obdobná úpravě obsažené v zákoně č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, proto 
tato doba ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, kteří 
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Resort Připomínky Vypořádání 
rozsah vycházek nesmí přesáhnout 6 hodin denně, a to v době od 7 
hodin do 19 hodin“ a dále požadujeme do návrhu vtělit pravidlo, že 
rozsah a dobu vycházek stanovuje registrující poskytovatel. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. K čl. I bodu 5 (§ 21 odst. 4) 
a) Domníváme se, že je nezbytné doplnit do věty první stanovení 
podmínek, za kterých má registrující poskytovatel povinnost 
vystavit uchazeči o zaměstnání (i) potvrzení o dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu (dále jen „potvrzení o dočasné 
neschopnosti“) nebo (ii) potvrzení o ošetření nebo vyšetření 
uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení (dále jen 
„potvrzení o ošetření nebo vyšetření“). Z navržené textace by totiž 
vyplývalo, že má registrující poskytovatel tuto povinnost vždy a bez 
dalšího, avšak dle logiky věci by ji měl mít pouze v těch případech, 
kdy je uchazeč o zaměstnání skutečně natolik nemocný či zraněný, 
že je dočasně neschopen plnit své povinnosti jakožto uchazeče o 
zaměstnání. Z toho důvodu požadujeme předmětnou povinnost 
registrujícího poskytovatele blíže specifikovat, např. vložením slov 
„, je-li to důvodné,“ za slova „má povinnost“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
b) Upozorňujeme, že návrh neobsahuje odpovídající sankci pro 
případ porušení povinnosti registrujícího poskytovatele vystavit 
uchazeči o zaměstnání shora uvedená potvrzení. Z toho důvodu se 
jedná o nevymahatelnou imperfektní normu, jejíž přítomnost 
v právním řádu je nežádoucí, pročež požadujeme předmětnou 
povinnost buď doplnit o sankci, anebo ji vypustit z návrhu (v 
takovém případě by ovšem bylo nutné vypustit všechny body 
návrhu věnované zprostředkování zaměstnání, protože by ztratily 
smysl). 

nemohou plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu, bude upravena odkazem na příslušné 
ustanovení uvedeného zákona.  
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Text bude upraven tak, že do předmětného ustanovení 
budou za slova „má povinnost“ vložena slova „, je-li to 
důvodné,“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Není záměrem MPSV předloženou novelou zákona o 
zaměstnanosti stanovit novou skutkovou podstatu správního 
deliktu, která by se týkala nesplnění povinnosti vystavit 
uchazeči o zaměstnání příslušné potvrzení, protože ani v 
současné době není tato povinnost registrujících 
poskytovatelů zdravotních služeb žádným způsobem 
sankcionována, přičemž z jejich strany je řádně plněna. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
6. K čl. I bodům 6 až 8 – k odůvodnění 
V důvodové zprávě je k těmto novelizačním bodům uvedeno, že 
potvrzení o dočasné neschopnosti a potvrzení o ošetření nebo 
vyšetření může kromě registrujícího poskytovatele vystavit také 
ošetřující lékař. Toto tvrzení se však nikterak neodráží v návrhu 
normativního textu, pročež požadujeme nastíněnou otázku vyjasnit 
a v důsledku toho upravit buď odůvodnění (vypustit předmětná 
tvrzení), anebo návrh (doplnit ošetřujícího lékaře). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
7. K čl. I bodu 6 (§ 21 odst. 5) 
b) Ani v případě povinnosti uchazeče o zaměstnání, kterému bylo 
registrujícím poskytovatelem vystaveno potvrzení o dočasné 
neschopnosti, dodržovat režim neobsahuje návrh odpovídající 
sankci pro případ porušení této povinnosti. Z toho důvodu se jedná 
o nevymahatelnou imperfektní normu, jejíž přítomnost v právním 
řádu je nežádoucí, pročež požadujeme předmětnou povinnost buď 
doplnit o sankci, anebo ji vypustit z návrhu (v takovém případě by 
ovšem bylo nutné vypustit všechny body návrhu věnované 
zprostředkování zaměstnání, protože by ztratily smysl). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 

Registrující poskytovatelé zdravotních služeb budou včas 
informováni jak postupovat ve vztahu k uchazečům  
o zaměstnání a praktičtí lékaři tuto změnu vítají. 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Důvodová zpráva bude upravena tak, aby odpovídala 
normativnímu textu. 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
V případě neplnění povinností souvisejících s režimem 
dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo 
úrazu krajská pobočka Úřadu práce České republiky 
uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání 
rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu maří 
součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce České 
republiky. Tuto sankci zákon o zaměstnanosti již obsahuje,  
a to v § 30 odst. 2 písm. f), což je uvedeno ve zprávě RIA v 
Části B bod 1.5.  V tomto smyslu bude doplněna zvláštní 
část důvodové zprávy o konstatování sankce v případě 
nesplnění povinnosti uchazeče o zaměstnání upravené  
v § 21 odst. 5 zákona o zaměstnanosti s tím, že se jedná  
o maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce 
České republiky spočívající v neplnění povinností stanovené 
v § 21 zákona o zaměstnanosti tak, aby nedocházelo k 
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Resort Připomínky Vypořádání 
 
 
8. K čl. I bodu 7 (§ 27 odst. 3) 
c) Požadujeme specifikovat počáteční okamžik 8denní lhůty pro 
doložení skutečností na stanovených potvrzeních. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
14. K čl. I bodu 12 [§ 76 odst. 4 písm. c)] 
Upozorňujeme, že z navržené textace není zřejmé, jaké údaje by 
měly být v předmětném seznamu o osobách se ZP, na které je 
příspěvek žádán, uvedeny, pročež požadujeme tuto otázku v návrhu 
specifikovat, např. s využitím navrženého § 78a odst. 5 písm. a). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
17. K čl. I bodu 13 (§ 77 odst. 1) 
a) V rozporu se skutečností, že se v navrhovaném § 76 hovoří toliko 
o „provozních nákladech vynaložených v souvislosti se 
zaměstnáváním osoby se ZP“, přidává navržené zmocnění další 
kritérium „nezbytnosti“ těchto nákladů. Z toho důvodu požadujeme 
buď doplnit požadavek nezbytnosti ke všem výskytům předmětných 
provozních nákladů, anebo vypustit toto adjektivum z navrženého 
zmocňovacího ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
23. K čl. I bodu 14 [§ 78 odst. 6 písm. e)] 
a) Pokud by zaměstnavatel nesplnil některou z podmínek pro 
uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, nebyla by s ním tato 
dohoda vůbec uzavřena, pročež požadujeme vložit před slova 
„některou z podmínek stanovených zákonem pro uzavření této 
dohody“ slova „přestal splňovat“. 
Tato připomínka je zásadní. 

pochybnostem týkajícím se sankčního postihu. 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Text bude upraven v tom smyslu, že 8denní lhůta začíná 
běžet dnem vystavení příslušného potvrzení. 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Ustanovení bude doplněno tak, že předmětný seznam bude 
obsahovat údaj o rodném číslu zaměstnance a den vzniku 
pracovního poměru.  
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Z textu § 77 odst. 1 bude vypuštěno slovo „nezbytných“. 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Text bude upraven tak, že před slova „některou z podmínek 
stanovených zákonem pro uzavření této dohody“ budou 
vloženy slova „přestal splňovat“. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
b) Aby získalo navržené ustanovení praktický význam, je nezbytné 
doplnit jej o lhůtu, v níž musí zaměstnavatel uskutečnit předmětné 
oznámení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. K čl. I bodu 17 (§ 81 odst. 3) 
Odůvodnění legislativního řešení prevence tzv. přefakturace zboží 
či služeb, aniž by se na nich podílely osoby se ZP, snížením 
dosavadního 36násobku poskytovaného plnění na 21násobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného 
zaměstnance se ZP zaměstnaného v předchozím kalendářním roce 
nelze považovat za adekvátní jak ve vztahu k zaměstnavatelům, již 
tímto způsobem náhradně plní povinný podíl dle § 81 zákona 
o zaměstnanosti, tak ve vztahu k zaměstnavatelům uznaným na 
chráněném trhu práce. 
Míra obsazenosti pracovních, resp. služebních míst osobami se ZP 
je v naprosté většině orgánů státní správy limitována specificitou 
vykonávaných činností, požadavky na obory služby i nároky 
plynoucími ze zákona o státní službě. V rámci systemizace 
služebních míst přitom resorty nedisponují nástroji, které mohou 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Konkrétní lhůta pro splnění povinnosti zaměstnavatele 
oznámit Úřadu práce České republiky nesplnění závazku 
sjednaného v dohodě nebo, že přestal splňovat některou  
z podmínek stanovenou zákonem pro uzavření dohody, bude 
uvedena v písemné dohodě uzavřené mezi Úřadem práce 
České republiky a zaměstnavatelem. Písemné dohody budou 
obsahovat povinné náležitosti, které budou stejné pro 
všechny krajské pobočky Úřadu práce České republiky 
(vnitřním předpisem Úřadu práce České republiky bude 
zpracována vzorová dohoda, jejíž použití bude závazné). 
Tento postup umožní pružně reagovat v případě potřeby 
změnit stanovenou lhůtu, přičemž její optimální délka bude 
ověřena až v samotné aplikační praxi. 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
 
V současné době výše limitu náhradního plnění je 932 508 
Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Navrhované 
snížení limitu z 36násobku na 21násobek průměrné mzdy 
odpovídá výši limitu 543 963 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. Po projednání připomínky bylo 
přistoupeno ke kompromisnímu řešení, kterým je snížení 
limitu z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy, což 
odpovídá výši limitu 725 284 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. 
Z dostupné statistiky k problematice plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 
2014 vyplývá, že v rámci náhradního plnění byly poskytnuty 
výrobky a služby nebo splněny zadané zakázky za 12,754 
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uvedený stav změnit ve prospěch zaměstnávání vyššího počtu osob 
se ZP. Za daných okolností tak v Ministerstvu spravedlnosti 
převažuje v rámci plnění povinného podílu odebírání zboží nebo 
služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se 
ZP. Shora uvedené snížení poskytovaného plnění se proto našeho 
úřadu dotýká, aniž bychom měli objektivní možnost vyvážit toto 
omezení zvýšeným zaměstnáváním osob se ZP. 
Předmětné snížení navíc může vyvolat negativní efekt i vůči 
samotným zaměstnavatelům uznaným na chráněném trhu práce, 
neboť patrně povede také ke snížení odbytu jimi nabízeného zboží 
či služeb, což může v důsledku přivodit nižší míru zaměstnávání 
osob se ZP. 
V neposlední řadě připomínáme, že limit 36násobku poskytovaného 
plnění byl do zákona o zaměstnanosti, právě s odůvodněním 
spočívajícím v prevenci tzv. přefakturace, vložen prostřednictvím 
novely provedené zákonem č. 367/2011 Sb. Pokud je tedy nyní 
opětovně navrhováno další snížení výše tohoto plnění, zjevně se 
předmětný způsob regulace neosvědčil. Z toho vyplývá, že je třeba 
nalézt vhodnější legislativní řešení, jak tzv. přefakturaci zamezit, jež 
by spočívalo především v účinnější kontrole a sankcionování tohoto 
nežádoucího jevu. 
Z těchto důvodů požadujeme bod 17 z návrhu vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mld. Kč. Dodavatelé (tj. zaměstnavatelé s více než 50 % 
osob se zdravotním postižením) zaměstnávali v tomto 
období 34 594 osob se zdravotním postižením. Průměrná 
produkce vycházející na jednu osobu se zdravotním 
postižením u dodavatelů náhradního plnění se tedy pohybuje 
okolo 368 696 Kč.  Současná výše limitu tedy poskytuje 
značný prostor dodavatelům pro tzv. „přefakturaci“. Z 
uvedených čísel v průměru vyplývá, že dodavatelé dodají v 
režimu náhradního plnění veškeré produkty své činnosti  
a poté jim zbývá téměř 40 % volného zákonem o 
zaměstnanosti stanoveného limitu pro náhradní plnění.  
Opodstatněnost snížení limitu náhradního plnění podporuje 
také údaj vypovídající o průměrné roční produkci na 
jednoho zaměstnaného občana České republiky. V roce 
2014 byla tato průměrná produkce v České republice cca 
862 tis. Kč (HDP v r. 2014 – 4 290,9 mld. Kč/ počet 
zaměstnaných osob v národním hospodářství v roce 2014 – 
4 974,3 tis.). Současná výše limitu náhradního plnění je tedy 
vyšší, než je průměrná produkce jednoho zaměstnance v 
České republice. Pokud bychom navíc v tomto srovnání 
zohlednili pokles pracovního potenciálu osoby se 
zdravotním postižením, průměrná produkce v České 
republice u osob se zdravotním postižením by vycházela 
následovně: 
- OZP 1. stupně (úbytek prac. potenc. 35% - 49%) – 499 tis. 
Kč 
- OZP 2. stupně (úbytek prac. potenc. 50 % - 69 %) – 349 
tis. Kč 
- OZP 3. Stupně (úbytek prac. potenc. 70 % - 100 %) – 129 
tis. Kč. 
Z uvedeného je patrné, že snížení limitu na 28násobek 
průměrné mzdy je na místě, protože odpovídá realitě, pokud 
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32. K čl. I bodu 21 (§ 108 odst. 9) 
a) Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu považuje 
předkladatel za nezbytné užít v tomto ustanovení kromě pojmu 
„rekvalifikační zařízení“ taktéž pojmu „žadatel o akreditaci“, který 
zákon o zaměstnanosti nezná, pročež není zřejmé, koho tímto 
pojmem předkladatel rozumí. To navíc nelze zjistit ani z důvodové 
zprávy, jelikož se tato v komentáři k příslušnému novelizačnímu 
bodu věnuje pouze navrhovanému odstavci 8 (informační povinnost 
rekvalifikačního zařízení). Z toho důvodu požadujeme vysvětlit 
obsah a nutnost užití pojmu „žadatel o akreditaci“ ve shora 
uvedeném ustanovení.  
Pro úplnost doplňujeme, že je pojem „žadatel o akreditaci“, aniž by 
byl blíže vysvětlen, použit také v příslušné části předkládací zprávy. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
33. K čl. I bodu 24 (§ 127 odst. 3) 
a) S odkazem na připomínku č. 6b) konstatujeme, že bez stanovení 
sankce za porušení povinnosti uchazeče o zaměstnání dodržovat 
režim nemá navrhovaná kontrolní pravomoc krajské pobočky ÚP 
žádný praktický význam. Z toho důvodu požadujeme buď vtělit do 
návrhu shora uvedenou sankci, anebo předmětnou právní úpravu 
vzhledem k absenci jejího reálného efektu z návrhu vypustit 
(v takovém případě by ovšem bylo nutné vypustit všechny body 
návrhu věnované zprostředkování zaměstnání, protože by ztratily 
smysl). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
c) Ani v případě povinnosti uchazeče o zaměstnání umožnit krajské 
pobočce ÚP kontrolu dodržování režimu neobsahuje návrh 

jde o průměrnou produktivitu osob se zdravotním 
postižením. 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK  
 
Na základě projednání s MŠMT nebude v § 108 odst. 9 
uveden „žadatel o akreditaci“, jelikož toto ustanovení se 
nebude vztahovat na případy neudělení akreditace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Zdůvodnění viz vysvětlení u připomínky 7. k čl. I bodu 6  
(§ 21 odst. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
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odpovídající sankci pro případ porušení této povinnosti. Z toho 
důvodu se jedná o nevymahatelnou imperfektní normu, jejíž 
přítomnost v právním řádu je nežádoucí, pročež požadujeme 
předmětnou povinnost buď doplnit o sankci, anebo ji vypustit 
z návrhu (v takovém případě by ovšem bylo nutné vypustit všechny 
body návrhu věnované zprostředkování zaměstnání, protože by 
ztratily smysl). 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
35. K čl. II bodu 6 
Navržené přechodné ustanovení podle našeho názoru postrádá 
logické racio, přičemž záměr předkladatele není seznatelný ani 
z odůvodnění, které toliko přejímá samotnou textaci ustanovení. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se vymyká obvyklému znění 
přechodných ustanovení věnovaných procesním otázkám, 
požadujeme jeho vysvětlení. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Konstrukce kontrolního oprávnění krajské pobočky Úřadu 
práce České republiky vychází z obdobné právní úpravy 
jako je obsažena např. v § 192 odst. 6 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 29 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. MPSV zastává názor, že se nejedná o 
imperfektní normu, protože navrhovaná právní úprava s 
ohledem na problematiku, kterou upravuje, zcela odpovídá 
sledovanému cíli. 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Připomínkové místo s návrhem úpravy souhlasí. 
 
 

MZD 
Zásadní 
připomínky  
 

Zásadní připomínky:  
K čl. I bodům 2, 5, 6, 7 a 24 
Požadujeme „potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu“ nahradit „lékařským posudkem o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o 
zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“.  
V návaznosti na tuto změnu je třeba upravit text dotčených 
ustanovení. 
Odůvodnění: 
V rámci navrhované právní úpravy se zavádí jednotné „potvrzení 
o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“, které bude 
vydávat registrující (popřípadě jiný) poskytovatel zdravotních 

VYSVĚTLENO 
 
Navrhované označení dokladu jako potvrzení o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče je zela na místě, protože se jedná o dočasný stav 
způsobený nemocí nebo úrazem a nikoliv o posouzení 
zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání na základě jeho 
žádosti nebo žádosti krajské pobočky Úřadu práce České 
republiky v souvislosti s poskytováním služeb podle zákona 
o zaměstnanosti. Z textu předmětného ustanovení bude 
proto vypuštěna věta, že poskytovatel zdravotních služeb má 
postupovat v souladu se zákonem o specifických 
zdravotních službách. Ve smyslu uvedeného bude upravena 
i důvodová zpráva.  
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služeb. V § 21 odst. 4 se současně stanoví, že při vystavování 
potvrzení má poskytovatel zdravotních služeb postupovat v souladu 
se zákonem o specifických zdravotních službách. Z důvodové 
zprávy dále vyplývá, že potvrzení bude vydáváno v rámci 
posudkové péče podle § 41 písm. f) zákona o specifických 
zdravotních službách, tj. na základě posouzení zdravotního stavu 
pro potřeby Úřadu práce.  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o lékařský posudek 
vydávaný v rámci posudkové péče podle zákona o specifických 
zdravotních službách.  V návrhu použitý termín „potvrzení“ je 
zavádějící; v rámci posudkové péče podle zákona o specifických 
zdravotních službách se potvrzení o zdravotním stavu nevydává. 
 
K čl. I bodu 2 
V § 5 písm. g) bodě 1 požadujeme za slova „jiného poskytovatele 
zdravotních služeb24)“ vložit slova „v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“.  
 
Odůvodnění: 
Rovněž v případě „jiného poskytovatele zdravotních služeb“, který 
není registrujícím poskytovatelem, je třeba požadovat, aby to byl 
poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost. Požadavky na odbornost 
poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího lékařský posudek 
musí být v obou případech stejné. 
 
K čl. I bodu 5 
1. V § 21 odst. 4 požadujeme ve větě druhé slovo „potvrzení“ 
nahradit slovem „lékařského posudku“.   
 
Odůvodnění: 

V této souvislosti bude novelizován § 45 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování tak, že do tohoto ustanovení 
bude doplněno, že poskytovatel je povinen předat pacientovi 
také potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o 
zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Navrhovaný text bude upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Navrhované označení dokladu jako potvrzení o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
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Postup podle zákona o specifických zdravotních službách lze 
vztáhnout pouze na vydávání lékařského posudku; potvrzení se 
podle tohoto zákona nevydávají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Do ustanovení je dále třeba doplnit alespoň rámcové vymezení 
obsahu   lékařského posudku o dočasné neschopnosti uchazeče 
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci nebo úrazu a úpravu postupu při vydávání potvrzení 
o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém 
zařízení.   
 
Odůvodnění: 
Obsah lékařského posudku by měl být vymezen v návaznosti na 
jeho účel. Vyhláškou lze stanovit pouze bližší náležitosti obsahu 
lékařského posudku. 
 
 

uchazeče je zcela na místě, protože se jedná o dočasný stav 
způsobený nemocí nebo úrazem a nikoliv o posouzení 
zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání na základě jeho 
žádosti nebo žádosti krajské pobočky Úřadu práce České 
republiky v souvislosti s poskytováním služeb podle zákona 
o zaměstnanosti. Z textu předmětného ustanovení bude 
proto vypuštěna věta, že poskytovatel zdravotních služeb má 
postupovat v souladu se zákonem o specifických 
zdravotních službách. Ve smyslu uvedeného bude upravena 
i důvodová zpráva.  
V této souvislosti bude novelizován § 45 odst. 3 písm. a) 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování tak, že do tohoto ustanovení 
bude doplněno, že poskytovatel je povinen předat pacientovi 
také potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o 
zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Zákon o zaměstnanosti obsahuje v § 21 odst. 4 zmocnění 
k tomu, aby MPSV prováděcím právním předpisem 
stanovilo vzor tiskopisů podle náležitostí uvedených v § 5 
zákona o zaměstnanosti, které pro účely potvrzení dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu vyplní 
lékař, který bude postupovat tak jako dosud při potvrzování 
nemoci uchazeči o zaměstnání např. na předtištěných 
formulářích jednotlivých krajských poboček Úřadu práce 
České republiky nebo při vystavení tzv. výměnného listu. 
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K čl. I bodu 24 
Podle ustanovení § 127 odst. 3 bude krajská pobočka Úřadu práce 
oprávněna kontrolovat plnění povinnosti uchazeče o zaměstnání 
dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.  
Není zřejmé, jakým způsobem získá krajská pobočka Úřadu práce 
informace o režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání, 
které budou potřebné pro provedení kontroly. Upozorňujeme, že 
registrující poskytovatel zdravotních služeb není pro tyto účely 
zákonem zproštěn povinné mlčenlivosti, jak je tomu například 
v případě poskytování informací pro účely nemocenského pojištění 
(viz § 77 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).    

VYSVĚTLENO 
 
Uchazeči o zaměstnání bude zákonem o zaměstnanosti 
uložena povinnost doložit jedno vyhotovení potvrzení  
o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo 
úrazu krajské pobočce Úřadu práce České republiky. Na 
stanoveném potvrzení bude uveden údaj o době trvání 
nemoci, místě pobytu v době nemoci a rozsahu a době 
povolených vycházek. Jedná se o obdobnou právní úpravu 
jako je obsažena v § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, podle které rovněž není 
potřeba zprostit registrujícího poskytovatele zdravotních 
služeb mlčenlivosti. Na předmětném tiskopise budou 
uvedeny osobní údaje, kterými Úřad práce České republiky 
již disponuje – jméno, příjmení, rodné číslo a adresa místa 
pobytu v době nemoci uchazeče o zaměstnání. Nově se bude 
jednat pouze o údaje týkající se trvání doby nemoci včetně 
povolených vycházek, které souvisí s postavením 
nemocného jako uchazeče o zaměstnání. 

MV  
Zásadní 
připomínky  
 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 7 – k § 27 odst. 3: 
 Domníváme se, že nově ukládaná oznamovací povinnost 
uchazeče o zaměstnání vůči krajské pobočce Úřadu práce České 
republiky je v řadě případů nesplnitelná. Může dojít k situaci 
vyžadující bezodkladnou hospitalizaci, ošetření po úřední době 
úřadu práce apod., proto navrhujeme tuto lhůtu prodloužit. 
Domníváme se, že našemu požadavku nic nebrání, neboť následně 
má uchazeč povinnost tuto skutečnost doložit i příslušným 
potvrzením. Rovněž postrádáme způsob, jakým bude tato 
oznamovací povinnost prokazatelně splněna,  

VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná právní úprava pouze výslovně stanovuje, resp. 
blíže specifikuje povinnost, kterou mají uchazeči  
o zaměstnání i v současné době, přičemž s ohledem na 
zachování jednotnosti stanovených lhůt, které zákon o 
zaměstnanosti již nyní upravuje, lze takto stanovenou lhůtu 
považovat za přiměřenou. V této souvislosti je rovněž třeba 
uvést, že krajská pobočka Úřadu práce České republiky 
uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání 
vyřadí pouze v případě, když povinnost stanovenou v 
§ 27 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nesplní bez vážných 
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když je její nesplnění sankcionováno [§ 30 odst. 1 písm. b) bod 3.]. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     
 
 
 
K čl. I bodu 11 – k § 75 odst. 6: 
 Dáváme na zvážení vhodnost navržené (de facto i dosavadní 
konstrukce), podle níž jsou některé povinnosti zaměstnavatele, který 
je stranou dohody uzavírané s Úřadem práce, koncipovány jako jeho 
závazek z této dohody – konkrétně závazek vrátit příspěvek dle 
písm. j) a k). Toto řešení považujeme za nevhodné a neodpovídající 
charakteru předmětné materie, neboť de facto nejde o smluvní 
ujednání, na němž by bylo dosaženo mezi smluvními stranami 
konsenzu. Podle našeho názoru by mělo jít o výslovnou povinnost 
vyplývající přímo ze zákona.  
 Tuto připomínku vztahujeme i k § 76 a k § 78, v němž lez 
najít i další závazky, které by měly být povinnostmi přímo ze 
zákona, či závazky ryze deklaratorní – např. § 78 odst. 6 písm. c) 
obsahující závazek plnit zákonné podmínky. Požadujeme proto 
předmětná ustanovení revidovat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     
 
K čl. I bodu 17 – k § 81 odst. 3: 
 Snížení výše násobku průměrné mzdy pro poskytování 
výrobků či služeb osobami samostatně výdělečně činnými 
z 36násobku na 21násobek znamená, že těmto osobám klesne 
příjem za poskytování takových výrobků a služeb. Již v současné 
době je osob samostatně výdělečně činných se zdravotním 
postižením, které jsou schopny se dodávkami výrobků či služeb 
živit, velmi málo. Navrhovaná úprava by zjevně vedla k dalšímu 
poklesu počtu těchto lidí a ke ztrátě motivace k této činnosti. 
V neposlední řadě postrádáme legitimní zdůvodnění tohoto snížení 

důvodů, přičemž vážné důvody zákon o zaměstnanosti již 
v současné době stanovuje.  
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Příspěvky podle § 75 a § 76 zákona o zaměstnanosti jsou 
poskytovány na základě dohody, a proto je na místě, že 
obsahem takové dohody jsou práva a povinnosti smluvních 
stran. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní úpravu, která 
nečiní žádné problémy v aplikační praxi, není dán relevantní 
důvod na její revidování. 
Rovněž nebyl shledán důvod na revidování § 78 zákona  
o zaměstnanosti.  
 
 
 
 
 
 
 

 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
V současné době výše limitu náhradního plnění je 932 508 
Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Navrhované 
snížení limitu z 36násobku na 21násobek průměrné mzdy 
odpovídá výši limitu 543 963 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. Po projednání připomínky bylo 
přistoupeno ke kompromisnímu řešení, kterým je snížení 
limitu z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy, což 
odpovídá výši limitu 725 284 Kč na jednu osobu se 
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a vyčíslení jeho dopadů i jakékoliv hodnocení potencionálních 
dopadů tohoto opatření. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zdravotním postižením. 
Z dostupné statistiky k problematice plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 
2014 vyplývá, že v rámci náhradního plnění byly poskytnuty 
výrobky a služby nebo splněny zadané zakázky za 12,754 
mld. Kč. Dodavatelé (tj. zaměstnavatelé s více než 50 % 
osob se zdravotním postižením) zaměstnávali v tomto 
období 34 594 osob se zdravotním postižením. Průměrná 
produkce vycházející na jednu osobu se zdravotním 
postižením u dodavatelů náhradního plnění se tedy pohybuje 
okolo 368 696 Kč.  Současná výše limitu tedy poskytuje 
značný prostor dodavatelům pro tzv. „přefakturaci“. 
Z uvedených čísel v průměru vyplývá, že dodavatelé dodají 
v režimu náhradního plnění veškeré produkty své činnosti a 
poté jim zbývá téměř 40 % volného zákonem o 
zaměstnanosti stanoveného limitu pro náhradní plnění.  
Opodstatněnost snížení limitu náhradního plnění podporuje 
také údaj vypovídající o průměrné roční produkci na 
jednoho zaměstnaného občana České republiky. V roce 
2014 byla tato průměrná produkce v České republice cca 
862 tis. Kč (HDP v r. 2014 – 4 290,9 mld. Kč/ počet 
zaměstnaných osob v národním hospodářství v roce 2014 – 
4 974,3 tis.). Současná výše limitu náhradního plnění je tedy 
vyšší, než je průměrná produkce jednoho zaměstnance 
v České republice. Pokud bychom navíc v tomto srovnání 
zohlednili pokles pracovního potenciálu osoby se 
zdravotním postižením, průměrná produkce v České 
republice u osob se zdravotním postižením by vycházela 
následovně: 

- OZP 1. stupně (úbytek prac. potenc. 35% - 49%) – 
499 tis. Kč 

- OZP 2. stupně (úbytek prac. potenc. 50 % - 69 %) – 
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K čl. I bodu 19 – k § 108 odst. 3 

O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne 
doručení žádosti o akreditaci. Tato lhůta pro vydání rozhodnutí 
představuje nedůvodnou a nežádoucí odchylku od lhůt pro vydání 
rozhodnutí podle správního řádu, resp. od § 6 odst. 1 věty první ve 
spojení s § 71 odst. 1 a 3 správního řádu. Požadujeme ji proto 
z textu odstranit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

349 tis. Kč 
- OZP 3. Stupně (úbytek prac. potenc. 70 % - 100 %) 

– 129 tis. Kč. 
Z uvedeného je patrné, že snížení limitu na 28násobek 
průměrné mzdy je na místě, protože odpovídá realitě, pokud 
jde o průměrnou produktivitu osob se zdravotním 
postižením. 
 

NEAKCEPTOVÁNO  VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o připomínku nad rámec novely. Na základě 
projednání s MŠMT nebude navrhováno nové znění § 108 
odst. 3, ale bude změněna pouze jedna věta, která se však 
nevztahuje ke lhůtě 90 dnů pro vydání rozhodnutí o udělení 
akreditace. Lhůta 90 dnů je v zákoně již nyní a praxe 
ukázala, že je odůvodněná, neboť řízení o akreditaci je 
řízením specifickým a poměrně administrativně náročným, 
kdy ze strany správního orgánu dochází k ověřování celé 
řady skutečností, což s sebou nese časovou náročnost. 
 

MF 
Zásadní 
připomínky  
 

Zásadní připomínky:  

1. V důvodové zprávě požadujeme uvést, že podle zákona o 
zaměstnanosti se poskytují příspěvky, které jsou ve vztahu k 
zákonu č. 218/2000 Sb. výdajem stanoveným zvláštním 
zákonem a na které se nevztahuje proces poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, 
obsažený v rozpočtových pravidlech. 

2. K důvodové zprávě, k části G -  Předpokládané dopady 
navrhované právní úpravy - vliv na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty  - Úřad práce žádnou kapitolu nemá, ale je 
součástí rozpočtové kapitoly Ministerstvo práce a sociálních 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Důvodová zpráva bude doplněna o konstatování uvedené  
v připomínce. 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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věcí (je třeba opravit i v RIA). Požadujeme doplnit, že veškeré 
dopady do státního rozpočtu budou uhrazeny bez nároku na 
navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních 
věcí.   

3. Rovněž požadujeme výslovně doplnit, že úprava příspěvků 
na podporu osob se zdravotním postižením nebude znamenat 
zvýšené nároky na státní rozpočet. 

 

4. Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření navozují vyšší 
administrativní náročnost, požadujeme do “Předkládací 
zprávy“ jednoznačně uvést, že nebudou kladeny nároky na 
zvýšení počtu pracovních míst a s tím související zvýšení 
prostředků na platy. 

 

5. Požadujeme, aby režim dočasné pracovní neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání byl nastaven stejným způsobem jako 
mají zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti. 

Důvodová zpráva a RIA bude upravena a doplněna. Rovněž 
bude doplněno i do předkládací zprávy. 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
Důvodová zpráva a RIA bude doplněna. 
 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bude výslovně uvedeno v důvodové zprávě a ve zprávě o 
hodnocení dopadů regulace RIA. Rovněž bude doplněno i 
do předkládací zprávy. 
 

 
VYSVĚTLENO 
 
Režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu jeho nemoci 
nebo úrazu nelze upravit stejným způsobem, jako je upraven 
režim dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, protože 
se nejedná o právní úpravu režimu, která by vycházela 
z principu pojištění včetně poskytování dávek a úpravy 
postavení orgánů nemocenského pojištění, tak jak je tomu  
u nemocenského pojištění. Proto u režimu dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu jeho nemoci nebo úrazu 
nelze kontrolovat dodržování léčebného režimu. 
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ÚV KLM 
Zásadní 
připomínky  
 

Obecné připomínky: 
Je třeba pozitivně ohodnotit, že navrhovaná novela zákona 
zpřesňuje a zjednodušuje administrativní podmínky pro 
vymezování zaměstnavatelů, kteří se specializují na 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a poskytování 
příspěvků těmto zaměstnavatelům.  
 
Za vážný nedostatek navrhovaného koncepčního řešení, jehož 
záměrem je reformovat systém podpory zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, považuji skutečnost, že zamýšlená 
opatření jsou zaměřena výhradně na chráněný trh práce a 
nepočítají s žádnými novými podpůrnými nástroji, které by 
více motivovaly zaměstnavatele na volném trhu práce k 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Opatření, která 
byla pro tento účel formulována před více než dvaceti lety, již v 
současné době neplní požadovaný účel.  
Jak vyplývá z provedených šetření, v posledním období 
dochází k výraznému přesunu zaměstnanců se zdravotním 
postižením z volného trhu na chráněný trh práce, což 
nepovažuji za správné. K podpoře zaměstnávání zdravotně 
postižených u běžných zaměstnavatelů vyzývají i relevantní 
mezinárodní dokumenty, které se touto problematikou 
zabývají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná právní úprava v oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením je jedním z výstupů pracovní 
skupiny zřízené MPSV v květnu 2014, jejímž posláním je 
řešení komplexní úpravy systému podpory zaměstnávání 
této skupiny osob. Členy pracovní skupiny jsou zástupci  
s MPSV, Úřadu práce České republiky, zástupci 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 
Svazu českých a moravských výrobních družstev, Komory 
zaměstnavatelů zdravotně postižených, Národní rady osob 
se zdravotním postižením a dalších organizací zabývajících 
se podporou zaměstnávání cílové skupiny. 
 
V průběhu téměř rok a půl trvajících jednání této pracovní 
skupiny byly postupně identifikovány problémové okruhy, 
jejichž řešení by mělo zlepšit postavení osob se zdravotním 
postižením na trhu práce a zefektivnit stávající systém 
podpory jejich zaměstnávání. Předmětný návrh upravující 
chráněný trh práce je pouze jedním z výstupů jednání 
pracovní skupiny. Pokud jde o zlepšení postavení osob se 
zdravotním postižením na volném trhu práce, pokroku bylo 
dosaženo v oblasti hodnocení pracovního potenciálu osob se 
zdravotním postižením v kontextu jejich možného uplatnění 
na trhu práce, v oblasti zajištění prostupnosti sociálních 
služeb, podporovaného trhu práce a volného pracovního 
trhu, v oblasti zvýšení odborných kompetencí 
zaměstnavatelů pro začlenění osob se zdravotním 
postižením do zaměstnání na volném trhu práce či v oblasti 
zlepšení využití pracovní rehabilitace.  
 
Dále je potřeba podotknout, že k motivaci zaměstnávat 
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K Článku I. 
1) K bodu 2 - § 5 písm. g) 
Druhou část věty „celkový rozsah vycházek nesmí přesáhnout 
6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin“ požaduji 
vypustit.  
Odůvodnění 
Rozsah a dobu povolených vycházek má určovat výhradně 
lékař.   
 
 
 
2) K bodu 7 - § 27 odst. 3 
Domnívám se, že doložení neschopnosti plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo 
vyšetření nebo ošetření u registrujícího poskytovatele do 8 dnů 
krajské pobočce Úřadu práce na stanovených potvrzeních 
vystavených registrujícím poskytovatelem je dostačující.  
Ohlášení během prvního dne předpokládá telefonický kontakt s 
pracovníky krajské pobočky Úřadu práce. Avšak zde hrozí 
situace, že se uchazeč o zaměstnání nedovolá nebo bude tvrdit, 
že se nedovolal. Toto ustanovení požaduji vypustit.  
 
 
 
 
 
 

osoby se zdravotním postižením na volném trhu práce slouží 
stávající nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (chráněná 
pracovní místa, příspěvek na částečnou úhradu provozních 
nákladů chráněného pracovního místa, společensky účelné 
pracovní místo apod.). 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Navrhovaná úprava rozsahu a doby stanovených vycházek 
je obdobná úpravě obsažené v zákoně č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, proto 
tato doba ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, kteří 
nemohou plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 
nemoci, nebo úrazu bude upravena odkazem na příslušné 
ustanovení uvedeného zákona.  
 

 
VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná právní úprava pouze výslovně stanovuje, resp. 
blíže specifikuje povinnost, kterou mají uchazeči  
o zaměstnání i v současné době. V této souvislosti 
poukazujeme na to, že krajská pobočka Úřadu práce České 
republiky uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů  
o zaměstnání vyřadí pouze v případě, když povinnost 
stanovenou v § 27 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nesplní 
bez vážných důvodů, přičemž vážné důvody zákon o 
zaměstnanosti již v současné době stanovuje. Lhůta je 
v tomto směru dostačující. Uchazečům o zaměstnání je 
umožněno plnit oznamovací povinnost několika způsoby, a 
to osobně, písemně nebo jiným prokazatelným způsobem.  
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3)  K bodu 14 - § 78 odst. 4  
Jak vyplývá z tohoto ustanovení, dohoda o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce 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.  
Uzavírání takovýchto dohod bez jakéhokoliv časového 
omezení považuji za nesprávné, neboť ve svém důsledku může 
vést k určité stagnaci zaměstnavatelů a jejich malé motivaci k 
dalšímu rozvoji a hledání cest větší ekonomické nezávislosti na 
veřejných prostředcích. Vzhledem k tomu, že je pro tento účel 
každoročně ze státního rozpočtu vynakládána částka 
přesahující 4 miliardy korun, doporučuji v zákoně nastavit 
pevnou lhůtu (např. 5 let), na kterou bude možné dohodu o 
uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce uzavřít tak, 
aby krajské pobočky úřadu práce vždy po stanoveném období 
důsledně přezkoumaly potřebu a oprávněnost k pokračování 
takovýchto dohod i s přihlédnutím k celkové situaci na trhu 
práce ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.   
 
4) K bodu 14 - § 78 odst. 5 
Za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) počet osob se zdravotním postižením, které se podle 
předmětu činnosti na tržbách podílejí,“ 
dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
Odůvodnění: 
V žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele je třeba 
doplnit také počet osob se zdravotním postižením, které se 
podle předmětu činnosti na tržbách podílejí. Úřad práce má sice 
možnost tuto informaci od zaměstnavatele požadovat, ale 

VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 
 
Přestože dohoda bude uzavírána na dobu neurčitou, kontrola 
plnění stanovených podmínek Úřadem práce České 
republiky zůstává i nadále zachována. Úřad práce České 
republiky bude oprávněn dohodu vypovědět v případě, když 
v průběhu její účinnosti zjistí, že ze strany zaměstnavatele 
nejsou plněny zákonné podmínky týkající se uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dále bude 
zaměstnavatel povinen předkládat Úřadu práce České 
republiky roční zprávu o své činnosti, z níž může získat 
určité indicie, které mohou napovídat neplnění stanovených 
podmínek. Účelem těchto institutů je také zabránit stagnaci 
zaměstnavatele. 
 
 
 
 

 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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nemusí to být uplatňováno plošně, a proto nebude možné tuto 
informaci statisticky vyhodnotit. Tato informace je však pro 
získání přehledu o chráněném trhu práce důležitá. Daná 
povinnost není zakotvena ani v roční zprávě o činnosti 
zaměstnavatele.  
5) K bodu 14 – § 78 odst. 6 písm. e) 
Toto ustanovení ukládá povinnost zaměstnavateli oznámit 
úřadu práce, že nesplnil některý ze závazků sjednaných v této 
dohodě nebo některou z podmínek stanovených zákonem pro 
uzavření této dohody. Není zde však uvedena lhůta, do kdy je 
zaměstnavatel povinen tuto povinnost splnit. Považuji za 
nezbytné lhůtu do zákona doplnit, neboť nesplnění dané 
povinnosti může mít za následek vypovězení dohody ze strany 
úřadu práce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
6) K bodu 14 – § 78 odst. 7 písm. c) 
Dle tohoto ustanovení úřad práce dohodu o uznání 
zaměstnavatele vypoví, jestliže zaměstnavatel 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. Z této dikce však 
není jednoznačně zřejmé, zda bude zaměstnavatel i v době, kdy 
ve stanoveném čtvrtletí nesplňuje podmínku zaměstnávání více 
než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, moci 
poskytovat náhradní plnění. Považuji za nezbytné tuto situaci v 

 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Konkrétní lhůta pro splnění povinnosti zaměstnavatele 
oznámit Úřadu práce České republiky nesplnění závazku 
sjednaného v dohodě nebo nesplnění podmínky stanovené 
zákonem pro uzavření dohody bude uvedena v písemné 
dohodě uzavřené mezi Úřadem práce České republiky  
a zaměstnavatelem. Písemné dohody budou obsahovat 
povinné náležitosti, které budou stejné pro všechny krajské 
pobočky Úřadu práce České republiky (vnitřním předpisem 
Úřadu práce České republiky bude zpracována vzorová 
dohoda, jejíž použití bude závazné). Tento postup umožní 
pružně reagovat v případě potřeby změnit stanovenou lhůtu, 
přičemž její optimální délka bude ověřena až  
v samotné aplikační praxi. Rovněž bude ustanovení 
doplněno dle připomínky MSP. 
 
VYSVĚTLENO 
 
Po dohodě s připomínkovým místem bude do důvodové 
zprávy doplněn podrobnější popis postupu. 
Předmětné ustanovení upravuje situaci, kdy Úřad práce 
České republiky vypoví zaměstnavateli dohodu o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce. V tomto případě 
by musela nastat situace, že zaměstnavatel po 2 kalendářní 
čtvrtletí po sobě jdoucí nesplní stanovené podmínky. Pokud 
tedy zaměstnavatel neplní některou z uváděných podmínek 
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zákoně jednoznačně upravit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) K bodu 15 - § 78a odst. 3 
Návrh stanoví, že zaměstnavateli k příspěvku ve výši 10.500 
Kč náleží paušální částka 1.000 Kč měsíčně na osobu se 
zdravotním postižením 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 měsíčně na jednoho 
zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením.  
Ačkoli celková výše těchto dvou příspěvků může v součtu 
dosahovat až částky 11.500 Kč, tedy částky shodné, jakou bylo 
možné maximálně získat za nyní platné právní úpravy, poměr 
složky odvozené od výše mzdy zaměstnance a zvýšení 
příspěvku související s dalšími náklady na zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením se výrazně změnil.  
Tato skutečnost se negativně dotkne zejména těch 

pouze po 1 kalendářní čtvrtletí, příp. ob jedno kalendářní 
čtvrtletí, nedojde k vypovězení dohody. Vzhledem k tomu, 
že náhradní plnění se bude vázat na to, že zaměstnavatel má 
uzavřenou dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném 
trhu práce, tak v případě, že tato dohoda vypovězena 
nebude, zaměstnavatel bude oprávněn i nadále poskytovat 
náhradní plnění. Předmětné ustanovení bude upraveno tak, 
aby z jeho dikce jednoznačně vyplývalo, že náhradní plnění 
jsou oprávněni poskytovat zaměstnavatelé po celou dobu 
trvání účinnosti dohody o uznání zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce. 
 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
V případech osob uznaných ve III. stupni invalidity bude 
umožněn souběh poskytování příspěvku podle § 78a a § 76 
zákona o zaměstnanosti. 
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specializovaných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 
kvalifikované zaměstnance s těžkým zdravotním postižením, 
kteří při výkonu svého zaměstnání využívají pracovní asistenci. 
Navržená změna bude mít v konečném důsledku negativní 
dopady na samotné těžce zdravotně postižené zaměstnance, 
protože aby zaměstnavatel ufinancoval jejich pracovní 
asistenci, pravděpodobně jim zkrátí jejich úvazek a plat, neboť 
je limitován částkou 10.500 Kč.  
Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby v takovýchto 
specifických odůvodněných případech bylo v zákoně krajské 
pobočce úřadu práce fakultativně umožněno poskytovat 
souběžně i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 
vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osob se 
zdravotním postižením dle § 76.  
 
K Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace – RIA 
 
8) K celé Části B:  
Požadujeme doložit opakované tvrzení, že uchazeči o 
zaměstnání často zneužívají svůj zdravotní stav, resp. 
nemocnost, a to nejen ve vztahu k plnění jejich povinnosti, ale i 
při realizaci zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České 
republiky. 
Požadujeme toto negativní hodnocení chování uchazečů o 
zaměstnání doložit relevantními údaji, včetně uvedení zdrojů, 
ze kterých předkladatel čerpal, aby mohl dospět k závěru, že u 
uchazečů dochází ke vzniku a trvání nemoci, což je 
předkladatelem označováno za negativní jev spočívající ve 
zneužívání zdravotního stavu.  
Z údajů přitom musí být patrná četnost tohoto zjištění, kým 
(kterým oprávněným orgánem kontroly) bylo zjišťováno a 
prokázáno zneužívání nemocnosti uchazečů (jejichž skutečný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPOŘÁDÁNO JINAK 
 
Argumentace týkající se zneužívání zdravotního stavu 
uchazeči o zaměstnání bude v celém materiálu upravena 
resp. vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXH9LSX)



 

23 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
zdravotní stav předkladatel zpochybňuje), způsob zjišťování 
informací o nemocných uchazečích o zaměstnání, a zda byli 
prověřování všichni nemocní uchazeči, a za jaké časové 
období, a na základě jaké odborné analýzy zdravotního stavu a 
vyhodnocení dospěl předkladatel k závěru, že se jedná o jev, 
který nelze řešit jinak než právní úpravou. 
Odůvodnění: 
Předkladatel staví svou argumentaci napříč celým textem Části 
B na pouhé domněnce a tvrzení, že se uchazeči o zaměstnání 
dopouštějí zneužívání nemocnosti doložením 
neformalizovaného potvrzení o své nemoci. 
Z materiálu nelze vyvodit, odkud bere předkladatel jistotu, že 
se u (neuvedeného) počtu uchazečů opravdu nejednalo o 
nemoc, jejíž léčba trvala určitou dobu stanovenou jejich 
lékařem. 
Předkladatel zpochybňuje činnost lékařů, kteří svým pacientům 
(vedeným u Úřadů práce ČR jako uchazeči o zaměstnání) 
vystavují potvrzení o jejich nemoci. 
 
9) Popis existujícího právního stavu v dané oblasti: 
Požadujeme doplnit tuto část Závěrečné zprávy o přehled 
právních předpisů, k nimž se řešený problém váže. 
Odůvodnění: 
Předkladatel popisuje situace, kdy uchazeč o zaměstnání 
onemocní, a buď v ochranné lhůtě se nachází nebo nenachází. 
Chybí zde zcela provázanost na právní úpravu, která zakládá 
účast uchazeče na nemocenském pojištění, viz např. zákon č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a upřesnění, zda 
navrhovanou právní úpravou nevznikne potřeba změny jiné 
právní úpravy, která se týká řešení zdravotního stavu uchazečů 
o zaměstnání. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO  
 
Závěrečná zpráva bude doplněna o přehled právních 
předpisů, v nichž je obsažena obdobná právní úprava. 
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10) Popis cílového stavu:  
Požadujeme přeformulovat frázi, ve které předkladatel uvádí, 
že by v evidenci uchazečů měly být vedeny pouze fyzické 
osoby, které mají zájem o zprostředkování vhodného 
zaměstnání, nikoli pouze o „výhody“ spojené s vedením v této 
evidenci jako např. hrazení zdravotního pojištění státem. 
Odůvodnění: 
Dle 31 Listiny základních práv a svobod má každý právo na 
ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného pojištění 
právo na bezplatnou zdravotní péči. Dle čl. 30 Listiny má 
každý, kdo je v hmotné nouzi, právo na takovou pomoc, která 
je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. 
Dle ustanovení § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů je stát plátcem pojistného prostřednictvím 
státního rozpočtu za uvedené kategorie pojištenců, přičemž dle 
bodu ad e) rovněž o „uchazeče o zaměstnání“. 
Předkladatel označuje za výhodu pomoc, která je zákonem 
upravena jako právo. 
 
 
11) Konzultace: 
Požadujeme upřesnit, zda byly konzultovány všechny dotčené 
subjekty, jak s připomínkami vznesenými v rámci konzultací 
předkladatel naložil, co bylo cílem konzultací, jaké nástroje 
byly použity, v jakém časovém rozmezí, jakou formou byly 
prováděny (např. kulatý stůl, osobní schůzky, internetový 
dotazník). 
Požadujeme doložit stanovisko Sdružení praktických lékařů 
České republiky, včetně skutečnosti, že zástupci praktických 
lékařů, kteří posuzují zdravotní stav uchazečů o zaměstnání, 

 
VYSVĚTLENO 
 
Vzhledem ke smyslu a účelu vedení v evidenci uchazečů  
o zaměstnání, kterým je zprostředkování vhodného 
zaměstnání uchazečům o zaměstnání, je logickým 
předpokladem, že uchazečem o zaměstnání by měla být 
fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování vhodného 
zaměstnání, tzn. osoba, která chce a může pracovat. Nejedná 
se o popření práv, která jsou následně uchazečům  
o zaměstnání přiznána z titulu jejich vedení v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. Rovněž je potřeba vycházet z toho, 
že podle zákona o zaměstnanosti právem na zaměstnání je 
právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se 
uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na 
zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb 
za podmínek stanovených uvedeným zákonem. 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnost, kterou 
registrující poskytovatele zdravotních služeb dlouhodobě již 
plní, protože nemocným uchazečům o zaměstnání jsou 
povinni vystavit potvrzení o nemoci nebo potvrdit formulář 
poskytnutý uchazeči o zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu 
práce České republiky z důvodu dočasné nemožnosti plnit 
povinnosti uchazeče o zaměstnání, nebylo přistoupeno 
k rozsáhlým formám konzultací. Považujeme za dostatečné, 
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souhlasili s tvrzením předkladatele, že jejich pacienti, tzn. 
příslušní uchazeči o zaměstnání, opravdu zneužívají svůj 
zdravotní stav, aby se mohli stát účastníky na nemocenském 
pojištění. 
Odůvodnění: 
Bez upřesnění či doplnění okruhu konzultovaných subjektů, 
průběhu konzultací a způsobu eliminace přílišného vlivu 
názorů jedné konkrétní skupiny (např. uváděných jednotlivých 
útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí) či popisu 
zohlednění názorů oslovených dotčených subjektů nelze tuto 
část zprávy považovat za dostatečnou. 
Předkladatel zpochybňováním skutečného zdravotního stavu 
uchazečů o zaměstnání současně zpochybňuje práci členů 
Sdružení praktických lékařů, se kterými údajně návrh právní 
úpravy konzultoval. 
 
Připomínky 
Ke zhodnocení korupčních rizik 
Předkladateli se doporučuje v budoucnu využívat 
aktualizovanou verzi Metodiky hodnocení korupčních rizik 
(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf), 
která byla Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí schválena 
dne 1. prosince 2015.   

Závěr 
Všechny uplatněné připomínky považuji za zásadní. 

že Sdružení praktických lékařů České republiky bylo 
předem dne 2. 4. 2016 náležitě seznámeno s připravovanou 
právní úpravou, jak je uvedeno v Závěrečné zprávě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

MŠMT 
Zásadní 
připomínky  
 

Úvod 
S ohledem na zkušenosti se správním řízením v oblasti 
rekvalifikací a v souvislosti s precizací textu z důvodu jeho 
dopadů do praxe uplatňujeme k předloženému materiálu níže 
uvedené připomínky.  
Zásadní připomínky: 
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1. K novelizačnímu bodu 19. (§ 108 odst. 3): Požadujeme 
novelizační bod uvést v tomto znění:  
„19. V § 108 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. x 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. Cíle a obsah vzdělávacího programu musí být v 
souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími 
příslušnou kvalifikaci x). 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. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní 
moci rozhodnutí o jejím udělení. 
________________ 
x) Např. zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů.“  
V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme poznámku pod 
čarou č. 52f) uvedenou v § 108 odst. 2 písm. c) upravit a 
ponechat v ní odkaz pouze na zákon č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
2. K novelizačnímu bodu 20. [§ 108 odst. 4 písm. a)]: 

 
 
 
AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Po dohodě s připomínkovým místem bude v § 108 odst. 3 
dosavadní znění věty třetí upraveno tak, že cíle a obsah 
vzdělávacího programu musí být v souladu se zvláštními 
právními předpisy upravujícími příslušnou kvalifikaci, 
včetně nového odkazu na poznámku pod čarou.  
Připomínkové místo ustoupilo od uplatněných připomínek 
týkajících se podávání žádostí v elektronické podobě do 
Informačního systému pro akreditace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění: 
„20. V § 108 odst. 4 písmeno a) zní: „a) nesplňuje některou z 
podmínek stanovených pro udělení akreditace,“.  
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).“ 
 
V návaznosti na výše uvedené požadujeme též doplnění 
důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, že pod slovy „přestala 
splňovat“ se rozumí situace, kdy se kdykoliv po dobu platnosti 
akreditace zjistí, že rekvalifikační zařízení nesplňuje podmínky 
stanovené pro udělení akreditace, tedy i situace, kdy 
rekvalifikační zařízení uvedlo v žádosti nepravdivé údaje. 
Zároveň platí, že důvodem pro odejmutí akreditace podle 
písmene a) mohou být jen ty podmínky, které jsou na straně 
rekvalifikačního zařízení, nikoliv tedy potřeby trhu práce. 

 
MŠMT požaduje doplnit dva nové novelizační body: 
x. V § 108 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo 
potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. 
y. V § 108 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „a potvrzení 
o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 
uděluje akreditace vzdělávacích programů na základě § 108 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a vyhlášky č. 176/2009 Sb., 
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího 
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a 
způsob jeho ukončení (dále jen „vyhláška“), a to v souladu s § 108 
odst. 3 zákona o zaměstnanosti a zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou MŠMT v dohodě s 

 
 
 

 
 
VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo od uplatněné připomínky ustoupilo. 
Předmětný novelizační bod bude z návrhu vypuštěn. 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
Návrh bude doplněn o další novelizační body. 
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Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen "MPSV") stanoví 
podle § 108 odst. 10 zákona o zaměstnanosti náležitosti žádosti o 
akreditaci vzdělávacího programu, organizaci vzdělávání v 
rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 
Na základě provázání rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací 
MŠMT rozlišuje rekvalifikační programy směřující k tzv. „čisté 
rekvalifikaci“ a k „profesní kvalifikaci“, jejichž obsah vzdělávání a 
způsob ukončení je upraven zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, a nebo k "čisté rekvalifikaci", jejichž způsob ukončení je 
upraven jiným právním předpisem. Pokud rekvalifikační program 
směřuje k „čisté rekvalifikaci“, je výstupem kurzu Osvědčení o 
rekvalifikaci, a to za předpokladu splnění 80% účasti na vzdělávání 
a úspěšného složení závěrečné zkoušky. V případě, že rekvalifikační 
program je realizován v návaznosti na profesní kvalifikaci 
a zkoušen v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace, 
případně se jedná kurz směřující k čisté rekvalifikaci, jehož způsob 
ukončení je upraven jiným zvláštním právním předpisem, jsou 
výstupy z tohoto kurzu dva. Jedním z nich je Potvrzení o účasti 
v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno 
rekvalifikačním zařízením za splnění 80% účasti na vzdělávání. 
Druhým výstupem rekvalifikačního programu směřujícího 
k profesní kvalifikaci je po úspěšném složení závěrečné zkoušky na 
základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání dle hodnotícího standardu příslušné profesní 
kvalifikace Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Jedná-li se o 
rekvalifikační program směřující k čisté rekvalifikaci, jehož způsob 
ukončení je upraven jiným zvláštním předpisem, po úspěšném 
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složení na základě jiného zvláštního předpisu je vydán příslušný 
doklad, a to institucí danou zvláštním právním předpisem.  
Z důvodu vydávání i potvrzení o účasti v akreditovaném 
vzdělávacím programu se tak navrhuje rekvalifikačním zařízením 
výslovně ukotvit možnost toto potvrzení vydávat. Současně se 
rozšiřuje zmocnění pro MŠMT, které tak bude moci stanovit 
vyhláškou náležitosti výše uvedeného potvrzení. 

3. K novelizačnímu bodu 21. (§ 108 odst. 8 a 9): Požadujeme 
novelizační bod uvést v tomto znění:  
„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 v 
údajích uvedených v žádosti o udělení akreditace, ke kterým 
došlo v době platnosti akreditace, a to do jednoho měsíce ode 
dne, kdy taková změna nastala.   
(9) Žadateli o akreditaci nebo rekvalifikačnímu zařízení, 
kterému akreditace nebyla udělena nebo byla odejmuta z 
důvodů nesplnění některé z podmínek stanovených pro udělení 
akreditace, 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.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 

 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
Vzhledem k tomu, že připomínkové místo ustoupilo od 
připomínky k novelizačnímu bodu 20, bude v § 108 odst. 9 
obsažena úprava vztahující se k odejmutí udělené 
akreditace. 

ČSU 
Zásadní 
připomínka  
 

1. Připomínka k Čl. I. 17 (str. 14) 
ČSÚ požaduje ponechat stávající znění § 81 odst. 3 
beze změn.  

Odůvodnění:  

ČSÚ má za to, že snížením limitu v § 81 odst. 3 z 
36násobku (průměrné mzdy v národním hospodářství za 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
V současné době výše limitu náhradního plnění je 932 508 
Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Navrhované 
snížení limitu z 36násobku na 21násobek průměrné mzdy 
odpovídá výši limitu 543 963 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. Po projednání připomínky bylo 
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první až čtvrté čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku 
za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním 
postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce) 
na 21násobek dojde k omezení možnosti řady 
zaměstnavatelů splnit povinný 4%-ní podíl osob se 
zdravotním postižením prostřednictvím odebrání výrobků 
či služeb od zákonem stanovených zaměstnavatelů, kteří 
zdravotně postižené osoby zaměstnávají. V souvislosti s 
tím budou tito zaměstnavatelé nuceni plnit uvedenou 
povinnost  ve  větší  míře  prostřednictvím odvodu           
do státního rozpočtu.  

Tato připomínka je zásadní. 

přistoupeno ke kompromisnímu řešení, kterým je snížení 
limitu z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy, což 
odpovídá výši limitu 725 284 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. 
Z dostupné statistiky k problematice plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 
2014 vyplývá, že v rámci náhradního plnění byly poskytnuty 
výrobky a služby nebo splněny zadané zakázky za 12,754 
mld. Kč. Dodavatelé (tj. zaměstnavatelé s více než 50 % 
osob se zdravotním postižením) zaměstnávali v tomto 
období 34 594 osob se zdravotním postižením. Průměrná 
produkce vycházející na jednu osobu se zdravotním 
postižením u dodavatelů náhradního plnění se tedy pohybuje 
okolo 368 696 Kč.  Současná výše limitu tedy poskytuje 
značný prostor dodavatelům pro tzv. „přefakturaci“. 
Z uvedených čísel v průměru vyplývá, že dodavatelé dodají 
v režimu náhradního plnění veškeré produkty své činnosti a 
poté jim zbývá téměř 40 % volného zákonem o 
zaměstnanosti stanoveného limitu pro náhradní plnění.  
Opodstatněnost snížení limitu náhradního plnění podporuje 
také údaj vypovídající o průměrné roční produkci na 
jednoho zaměstnaného občana České republiky. V roce 
2014 byla tato průměrná produkce v České republice cca 
862 tis. Kč (HDP v r. 2014 – 4 290,9 mld. Kč/ počet 
zaměstnaných osob v národním hospodářství v roce 2014 – 
4 974,3 tis.). Současná výše limitu náhradního plnění je tedy 
vyšší, než je průměrná produkce jednoho zaměstnance 
v České republice. Pokud bychom navíc v tomto srovnání 
zohlednili pokles pracovního potenciálu osoby se 
zdravotním postižením, průměrná produkce v České 
republice u osob se zdravotním postižením by vycházela 
následovně: 
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- OZP 1. stupně (úbytek prac. potenc. 35% - 49%) – 

499 tis. Kč 
- OZP 2. stupně (úbytek prac. potenc. 50 % - 69 %) – 

349 tis. Kč 
- OZP 3. Stupně (úbytek prac. potenc. 70 % - 100 %) 

– 129 tis. Kč. 
Z uvedeného je patrné, že snížení limitu na 28násobek 
průměrné mzdy je na místě, protože odpovídá realitě, pokud 
jde o průměrnou produktivitu osob se zdravotním 
postižením. 

NRZP ČR 
Připomínky  
podstatné 
povahy 
označené jako 
zásadní  
 

1. K bodu 7 – § 27 nově vložený odst. 3 
 
V textu ustanovení nově vloženého odstavce 3 se slova 
„nejpozději v den“ nahrazují slovy „nejpozději 
do 8 kalendářních dnů ode dne“, slova „v den uskutečnění 
vyšetření nebo ošetření“ nahrazují slovy „ode dne uskutečnění 
vyšetření nebo ošetření“ a slova „nejpozději do 8 kalendářních 
dnů“ nahrazují slovy „nejpozději do 16 kalendářních dnů“. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek, aby uchazeč o zaměstnání oznámil v den vydání 
potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti krajské pobočce 
Úřadu práce tuto skutečnost, považujeme v řadě případů 
za nesplnitelné. Může dojít např. k infarktu, k úrazu či 
onemocnění vyžadující bezodkladnou hospitalizaci apod. Proto 
navrhujeme tuto lhůtu prodloužit alespoň na 8 kalendářních dnů, 
a dalších 8 kalendářních dnů pro prokázání této skutečnosti. 
 

2. K bodu 14 – § 78 odst. 5 
 
Za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní: 
„d) počet osob se zdravotním postižením, které se podle 

VYSVĚTLENO 
 
Navrhovaná právní úprava pouze výslovně stanovuje, resp. 
blíže specifikuje povinnost, kterou mají uchazeči  
o zaměstnání i v současné době, přičemž s ohledem na 
zachování jednotnosti stanovených lhůt, které zákon o 
zaměstnanosti již nyní upravuje, lze takto stanovenou lhůtu 
považovat za přiměřenou. V této souvislosti je rovněž třeba 
uvést, že   krajská pobočka Úřadu práce České republiky 
uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání 
vyřadí pouze v případě, když povinnost stanovenou v 
§ 27 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nesplní bez vážných 
důvodů, přičemž vážné důvody zákon o zaměstnanosti již 
v současné době stanovuje.  
  
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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předmětu činnosti na tržbách podílejí,“. 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
 
Odůvodnění: 
V žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele chybí 
počet osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu 
činnosti na tržbách podílejí. Úřad práce má možnost tuto 
informaci požadovat, ale nemusí to být uplatňováno plošně, a 
proto nebude možné tuto informaci statisticky vyhodnotit. Tato 
informace je však pro získání přehledu o chráněném trhu práce 
důležitá. Tato povinnost není zakotvena ani v roční zprávě, 
viz § 78 odst. 6 písm. d) návrhu, a proto by, bez navrhované 
změny, nebylo možné vyhodnotit vývoj na chráněném trhu 
práce. 
 

3. K bodu 14 – § 78 odst. 6 písm. e) 
 
Není uvedena lhůta pro splnění podmínky povinnosti 
zaměstnavatele oznámit Úřadu práce, že nesplnil některý ze 
závazků sjednaných v dohodě o uznání zaměstnavatele 
nebo některou z podmínek stanovených zákonem pro uzavření 
této dohody, a proto nebude tato podmínka vymahatelná pro 
sledování opakovaného porušení pro vypovězení dohody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Konkrétní lhůta pro splnění povinnosti zaměstnavatele 
oznámit Úřadu práce České republiky nesplnění závazku 
sjednaného v dohodě nebo, že přestal splňovat některou  
z podmínek stanovenou zákonem pro uzavření dohody, bude 
uvedena v písemné dohodě uzavřené mezi Úřadem práce 
České republiky a zaměstnavatelem. Písemné dohody budou 
obsahovat povinné náležitosti, které budou stejné pro 
všechny krajské pobočky Úřadu práce České republiky 
(vnitřním předpisem bude zpracována vzorová dohoda, jejíž 
použití bude závazné). Tento postup umožní pružně 
reagovat v případě potřeby změnit stanovenou lhůtu, 
přičemž její optimální délka bude ověřena až  
v samotné aplikační praxi. Rovněž bude ustanovení 
doplněno dle připomínky MSP. 
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4. K bodu 14 – § 78 odst. 7 písm. c) 

 
V návrhu ustanovení nejsou řečeny důsledky situace, kdy 
zaměstnavatel neplní některou ze zde uváděných podmínek 
pouze po 1 kalendářní čtvrtletí, příp. ob jedno kalendářní 
čtvrtletí. Z uvozovací věty vyplývá, že tato skutečnost není 
důvodem k vypovězení dohody o uznání zaměstnavatele jako 
poskytovatele náhradního plnění, avšak není řešeno, zda i za 
uvedené čtvrtletí může poskytovat náhradní plnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. K bodu 17 – § 81 odst. 3 
 
Odstavec 3 zní: 
„Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely 
splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v 
kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané 
zakázky pouze do výše odpovídající 21násobku průměrné mzdy 
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného 
zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v 
předchozím kalendářním roce. Osoby samostatně výdělečně 
činné uvedené v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění 
povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce 
své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše 

VYSVĚTLENO 
 
Po dohodě s připomínkovým místem bude do důvodové 
zprávy doplněn popis postupu. 
Předmětné ustanovení upravuje situaci, kdy Úřad práce 
České republiky vypoví zaměstnavateli dohodu o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce. V tomto případě 
by musela nastat situace, že zaměstnavatel po 2 kalendářní 
čtvrtletí po sobě jdoucí nesplní vyjmenované podmínky. 
Pokud tedy zaměstnavatel neplní některou z uváděných 
podmínek pouze po 1 kalendářní čtvrtletí, příp. ob jedno 
kalendářní čtvrtletí, nedojde k vypovězení dohody. 
Vzhledem k tomu, že náhradní plnění bude souviset s tím, 
že zaměstnavatel má uzavřenou dohodu o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce, tak v případě, že 
tato dohoda vypovězena nebude, zaměstnavatel bude 
oprávněn i nadále poskytovat náhradní plnění. 
 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Po projednání připomínky bylo přistoupeno ke 
kompromisnímu řešení, kterým je snížení limitu z 
36násobku na 28násobek průměrné mzdy, bez ohledu na to, 
zda je tato osoba zaměstnancem v pracovním poměru nebo 
osobou samostatně výdělečně činnou.  
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odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího 
kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se 
zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím 
kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé 
povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje 
odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných 
zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, 
služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě 
byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna.“. 
 
Odůvodnění: 
 
Snížení výše násobku průměrné mzdy pro poskytování výrobků 
či služeb osobami samostatně výdělečně činnými z 36násobku 
na 21násobek znamená, že těmto osobám klesne o více než 40% 
výše příjmu za poskytování takových výrobků a služeb. To je 
dáno tím, že zatímco při současné právní úpravě může takový 
poskytovatel poskytnout tyto výrobky a služby více než 5 
povinným subjektům, tak při navrhované úpravě může 
poskytnout pouze 3 povinným subjektům, pozn. výpočty 
vychází z toho, že k započítání jednoho pracovníka do 
povinného podílu při plnění formou odběru výrobků nebo služeb 
je zapotřebí odebrat výrobky či služby ve výši 7násobku 
průměrné mzdy. Již v současné době je osob samostatně 
výdělečně činných se zdravotním postižením, které jsou 
schopny se dodávkami výrobků či služeb živit, velmi málo. 
Navrhovaná úprava by zjevně vedla k dalšímu poklesu počtu 
těchto lidí a ke ztrátě motivace k této činnosti. Samostatná 
výdělečná činnost vyžaduje ode všech, tedy i od osob se zdrav 
postižením, iniciativu a aktivitu, což jsou vlastnosti, které je 
potřeba zejména u těchto osob rozvíjet, nikoliv potlačovat. 
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6. Vkládá se nový bod 18, který zní: 
 

„18. V § 82 odst. 1 se slova „2,5násobek“ nahrazují slovy 
„3násobek“. 

 
Odůvodnění: 
Požadovaná změna souvisí s navrhovanou úpravou v bodě 17. 
Je evidentní, že snížení kapacity poskytovatelů náhradního 
plnění o 40%, povede ke zvýšení počtu odběratelů, kteří budou 
nuceni plnit povinnost zaměstnávat OZP formou odvodu do 
státního rozpočtu. Požadovaná úprava alespoň zvyšuje příjmy 
státního rozpočtu a částečně zlepšuje pozici dodavatelů 
„náhradního plnění oproti odvodu do státního rozpočtu. 

 
Body 18 až 24 se označují jako body 19 až 25. 

 
VYSVĚTLENO 
 
Na základě výsledků dosavadních jednání týkajících se 
systémových změn v oblasti podpory zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením bylo dosaženo shody ohledně úpravy 
parametrů povinného podílu (výše odvodu do státního 
rozpočtu, výše limitu náhradního plnění). Proto je důležité 
nejdříve vyhodnotit dopady zavedení právní úpravy 
evidence náhradního plnění a až poté případně přistoupit k  
dalším úpravám. 

AKV 
Připomínky  
podstatné 
povahy 
označené jako 
zásadní  
 

K bodu 14 – v § 78 odst. 2 písm. d) uvedený požadavek na 
vyplácení mzdy nebo platu bezhotovostně nebo poštovní poukázkou 
u 80 % zaměstnanců považujeme za nedůvodný a navrhujeme jej 
vypustit.  
 
Odůvodnění: Jednak, podle našeho názoru, nemá žádnou souvislost 
s uznáním zaměstnavatele pro účely podle návrhu, resp. 
poskytováním příspěvku zaměstnavateli, jednak podle ustanovení § 
143 odst. 1 zákoníku práce je bezhotovostní výplata mzdy nebo 
platu záležitostí dohody zaměstnavatele a zaměstnance. Jestliže 
zaměstnanec s tímto způsobem výplaty nesouhlasí, musí mu 
zaměstnavatel mzdu či plat vyplatit klasickým způsobem 
hotovostně. Věcí dohody je i výplata poštovní poukázkou (§ 142 
odst. 3 ZP). V poslední době se množí naopak případy, kdy 
zaměstnanci, jimž je mzda vyplácena hotovostně, žádají o obnovení 
hotovostní výplaty. Důvodem bývá skutečnost, že ačkoliv 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Důvodem požadavku na bezhotovostní výplatu je snaha  
o eliminaci zneužívání poskytnutého příspěvku. V minulosti 
docházelo k případům, kdy zaměstnavatel vykazoval Úřadu 
práce České republiky mzdový náklad v určité částce, avšak 
zaměstnanci v hotovosti vyplatil mzdu v nižší částce. 
Bezhotovostní výplata mzdy umožňuje, aby tyto případy 
byly eliminovány.  
Je nesporné, že bezhotovostní výplata mzdy je záležitostí 
dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel 
nemůže zaměstnance k této formě výplaty nutit. 
Zaměstnavatel však není povinen žádat Úřad práce České 
republiky o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Pokud tak hodlá učinit, je na něm, 
aby si souhlas zaměstnanců s bezhotovostní výplatou zajistil 
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zaměstnavatel zaměstnanci provádí srážky ze mzdy na exekuce, 
soudní exekutoři ještě navíc přikáží pohledávku z účtu u peněžního 
ústavu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 15 – na konci navrženého znění § 78a odst. 2 písm. b) 
doplnit slova: „srážek provedených k uhrazení nákladů 
zaměstnavatele vzniklých při používání jeho výrobních a 
pracovních prostředků pro soukromé účely zaměstnance, 
nebo“. 
 
Odůvodnění: Výčet případů tolerovaných srážek ze mzdy 
navrhujeme rozšířit i o dnes běžné srážky, které na základě dohody 
o srážkách ze mzdy zaměstnavatel zaměstnanci sráží z důvodu 
používání vybavení zaměstnavatele pro soukromé potřeby 
zaměstnance. To se týká například používání služebních mobilů pro 
soukromé hovory nebo služebních aut, kdy se úhrada paliva za 
soukromé cesty zaměstnanců jim sráží ze mzdy. Jde o benefity, 
které zaměstnavatelé poskytují některým zaměstnancům a tato 
skutečnost by neměla pro poskytování příspěvků podle zákona 
zaměstnavatele znevýhodnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

a splnil tak zákonem o zaměstnanosti stanovené podmínky.  
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO  
 
Jedná se o opatření, jehož snahou je eliminace zneužívání 
poskytnutého příspěvku. V minulosti v praxi docházelo 
k případům, kdy zaměstnavatel vykázal Úřadu práce České 
republiky mzdový náklad v určité částce,  nicméně 
nejrůznějšími srážkami ze mzdy poté část příspěvku 
získával ve svůj prospěch. Proto je v tomto případě žádoucí 
vyloučit z poskytování příspěvku co nejširší okruh srážek ze 
mzdy.  
 

SONS 
Připomínka  
podstatné 
povahy 
označená 
jako zásadní  
 

Pozitivní aspekt 
Vítáme zamýšlený dopad této novely směrem k 
zaměstnavatelům, kteří by v intencích předložené novely měli 
být nazýváni zaměstnavateli na chráněném trhu práce, 
spočívající ve zjednodušení vykazování zaměstnávání na 
jednotlivých pracovních místech, protože jsme zaměstnavatelem 
s celostátní působností a zaměstnáváme cca 130 zdravotně 
postižených pracovníků asi na 45 pracovištích po celé zemi. 

Negativní dopad na pracovní asistenci – zásadní připomínka 
Za velmi negativní považujeme navrženou úpravu co do 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
 
V případech osob uznaných ve III. stupni invalidity bude 
umožněn souběh poskytování příspěvku podle § 78a a § 76 
zákona o zaměstnanosti. 
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nastavení poměru výše příspěvku na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady 
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů 
podle ustanovení § 78a odst. 1, dále “příspěvek na podporu 
zaměstnávání OZP” k příspěvku paušální částkou stanovenou v 
§ 78 odst. 3 větě první. Ačkoli celková výše těchto dvou 
příspěvků může v součtu dosahovat až částky 11 500 Kč, tedy 
částky shodné, jakou bylo možné maximálně získat za platnosti 
současné právní úpravy, poměr složky odvozené (zjednodušeně 
řečeno) od výše mzdy zaměstnance a zvýšení příspěvku 
související s dalšími náklady na zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením se výrazně změnil.  
V této souvislosti musíme poukázat na skutečnost, že velmi 
pravděpodobně patříme k největším zaměstnavatelům osob s 
těžkým zrakovým postižením, zaměstnáváme více než 120 
takovýchto zaměstnanců. Je přitom zcela evidentní, že i 
nejkvalifikovanější zrakově postižení zaměstnanci potřebují ke 
své práci tu menší, ale mnohem častěji spíše větší pomoc v 
podobě pracovní asistence. Nyní navržený systém však změnil 
poměr, který bylo možné dříve vyjádřit částkami 8800:2700 na 
10500:1000. Pochopitelně nemáme nic proti navýšení maxima 
příspěvku odvislého od 75 % mzdových nákladů jednoho 
zaměstnance (především s ohledem na růst minimální mzdy), 
ale tato úprava pro nás zároveň znamená ztrátu cca 1 700 Kč, 
kterou jsme vynakládali právě na další zaměstnance poskytující 
pracovní asistenci těžce zrakově postiženým (ale i dalším jinak 
zdravotně postiženým) zaměstnancům.  
Obáváme se, že současná úprava by nás přinutila k redukci 
počtu zaměstnanců především se zrakovým postižením, neboť 
bychom nebyli schopni ufinancovat pro jejich zaměstnávání 
nezbytnou pracovní asistenci.  
Nejsme si vůbec jisti, zda by tento jednoznačně negativní dopad 
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mohl být alespoň  
částečně kompenzován zvýšením příspěvku na podporu 
zaměstnávání OZP dle ustanovení § 78a odst. 3 věty druhé. 
Vnímáme-li navrženou úpravu správně, jednalo by se v tomto 
případě o nárok fakultativní, navíc předpokládáme jeho další 
(restriktivní) úpravu v prováděcí vyhlášce. 
Důrazně žádáme o zvážení této naší připomínky, jsme 
přesvědčeni, že obdobný dopad, jaký jsme výše popsali, by 
navržená úprava mohla mít i na další zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce. 
Jako určitou alternativu, která by mohla být řešením 
předloženého zásadního problému, vnímáme umožnění 
propojení nároku na příspěvek dle § 78a s příspěvkem na 
částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených v 
souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, 
upraveným v ustanovení § 76. 

HK ČR 
Připomínky  
podstatné 
povahy 
označené jako 
zásadní  
 

Obecné shrnutí k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) se domnívá, že je 
vhodné přiměřeně upravit příspěvek na podporu zaměstnávání osob 
zdravotně znevýhodněných, a to tak, aby byli zaměstnavatelé 
motivováni k vytváření vhodných pracovních příležitostí i pro takto 
postižené osoby. Důvodem k úpravám příspěvku je i fakt, že jeho 
výše dlouhodobě stagnovala.  
Je také žádoucí, aby právní předpis nabyl účinnosti současně se 
změnou nařízení vlády  
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, které s sebou 
nese navýšení hranice minimální mzdy pro OZP, a ke kterému má 
HK ČR výhrady. Případné navýšení hranice minimální mzdy pro 
OZP by se pak projevilo i do připomínek HK ČR ohledně příspěvku 
na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. 

VYSVĚTLENO 
 
MPSV přijme opatření související se změnou minimální 
mzdy od 1. 1. 2017 ve vztahu k poskytování příspěvku na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle 
§ 78 zákona o zaměstnanosti. V této souvislosti je potřeba 
poukázat na skutečnost, že příspěvek podle § 78 zákona o 
zaměstnanosti za období 1. kalendářního čtvrtletí 2017 si 
zaměstnavatel může uplatnit nejdříve v měsíci dubnu 2017.  
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A. Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 
HK ČR považuje předkládaný materiál za první etapu změn, která 
umožní především ověřit nový model podpory příspěvkem, získat 
potřebná data a v další etapě navázat důslednějším a objektivním 
nastavením parametrů. Za nezbytné považujeme přijmout podobně 
důležité změny také v oblasti podpory pracovního uplatnění OZP na 
volném trhu práce, který by měl využívat nastavených změn v rámci 
procesu rehabilitace OZP i „chráněného“ trhu práce ve prospěch 
osobního a profesního rozvoje a následného začlenění maximálního 
počtu OZP.    
 
Součástí předkládaného návrhu není ani věcný přehled 
předpokládaných změn prováděcího předpisu, který si tato novela (a 
další novela zavádějící elektronickou evidenci náhradního plnění) 
velmi pravděpodobně vyžádá.  
 
B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
1. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 2 
Navrhujeme zpřesnění textu následovně: 
„Dohodu o uznání zaměstnavatele lze uzavřít uzavře Úřad práce se 
zaměstnavatelem za podmínky, že“. 
Odůvodnění: 
Máme za to, že pokud zaměstnavatel splní podmínky stanovené 
zákonem, vyplývá pro Úřad práce povinnost uzavřít dohodu o 
uznání.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 
Materiál obsahuje v části IX. Teze k návrhům prováděcích 
předpisů k zákonu o zaměstnanosti. 
 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Vzhledem k tomu, že uznávání zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce bude realizováno formou písemné 
dohody uzavírané mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce 
České republiky, tj. formou dvoustranného právního aktu, se 
kterým musí obě smluvní strany vyjádřit souhlas, nevzniká 
zaměstnavateli na její uzavření právní nárok. Důvodová 
zpráva k této části návrhu bude doplněna tak, že vzhledem 
k společenskému zájmu na vytvoření podmínek pro 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
trhu práce Úřad práce České republiky přistoupí k uzavření 
dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, 
když tento zaměstnavatel splní všechny zákonem  
o zaměstnanosti stanovené podmínky pro její uzavření. 
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2. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 2 písm. c) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
 „… není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení… … není v 
likvidaci nebo bylo pravomocně rozhodnuto o insolvenci 
zaměstnavatele…“  
Odůvodnění: 
Může dojít k situaci, kdy výsledkem insolvenčního řízení je 
pokračování činnosti zaměstnavatele v běžném režimu a tedy 
udržení pracovních míst, které je žádoucí podpořit, nebo soud 
rozhodne  
o neoprávněnosti insolvenčního řízení.  
 
3. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 2 písm. d) bod 4 
Navrhujeme dotčený bod doplnit následovně: 
„…, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50 000 Kč,“. 
Odůvodnění:  
Podmínka neobsahuje ustanovení o výši pokuty, přitom ustanovení 
§ 78 odst. 7 předkládaného materiálu stanoví hranici 50 000 Kč. V 
praxi to umožňuje nejednoznačný výklad. Formulace může navádět 
k rozdílnému postupu u poboček Úřadu práce. Některá vezme za 
rozhodující, že žadatel neplní podmínku jen proto, že má 
pravomocně uloženu pokutu, zatímco jiná pobočka může brát za 
rozhodující výši uložené pokuty. Navrhujeme proto uvést výši 
pokuty do souladu.  
 
 

 

 

 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
 „c) ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele není 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 důvodu, že pro 
uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující a“ 
 
 

VYSVĚTLENO UPRAVENO JINAK  
 
Jedná se o stejný postup, jaký je nastaven v současnosti  
u vymezování a zřizování chráněných pracovních míst. Úřad 
práce České republiky tedy se zaměstnavatelem dohodu  
o uznání zaměstnavatele neuzavře, pokud mu byla 
pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo 
přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce, 
nicméně § 78 odst. 3 umožní MPSV prominout 
zaměstnavateli na základě jeho písemné žádosti splnění této 
podmínky, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla  
50 tis. Kč. V této souvislosti bude upraven § 78 odst. 7 tak, 
že navrhované znění bude rozčleněno do dvou samostatných 
odstavců, přičemž se bude jednat o výpovědní důvody, na 
základě kterých Úřad práce České republiky dohodu o 
uznání zaměstnavatele vypoví a další odstavec bude 
obsahovat výpovědní důvody, na základě kterých Úřad 
práce České republiky může dohodu o uznání 
zaměstnavatele vypovědět. Mezi tyto důvody bude patřit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXH9LSX)



 

41 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
 

 

 

 

 

 

 

4. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 3 
Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„…pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 250 000 Kč…“ 
 
Dále navrhujeme za odstavec připojit větu: 
„…Do doby než bude ministerstvem o prominutí pravomocně 
rozhodnuto, se řízení o uznání zaměstnavatele přerušuje.“ 
Odůvodnění:  
Sazebník pokut, které mohou kontrolní orgány udělit, však mnohem 
převyšuje navrhovanou hranici 50 000 Kč. Za některé přestupky je 
horní mez pokut i několikamiliónová. Navrhujeme pouze rozšíření 
pravomoci předkladatele, aby v případech hodných zvláštního 
zřetele mohl rozhodnout. Doplnění o přerušení řízení vyplývá z 
praxe. 
 
 
 
5. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 5 písm. c) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„… a počet osob se zdravotním postižením, které na těchto 

nesplnění podmínky, že zaměstnavateli nebyla pravomocně 
uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 
zaměstnanosti nebo inspekce práce, pokud její výše přesáhla 
50 000 Kč a dále nesplnění závazku předložit roční zprávu  
o činnosti zaměstnavatele, a to ani na základě výzvy Úřadu 
práce České republiky. V těchto případech bude Úřad práce 
České republiky posuzovat všechny okolnosti, které budou 
s nesplněním podmínek a závazku souviset než přistoupí 
k využití možnosti dohodu o uznání zaměstnavatele 
vypovědět. Zároveň bude v kontextu uvedeného náležitě 
doplněna i důvodová zpráva. 
 
NEAKCEPTOVÁNO VYSVĚTLENO 
 
Z roční zprávy o kontrolní činnosti orgánů inspekce práce 
vyplynulo, že v částce nad 50 tis. Kč jsou v převážné většině 
případů ukládány pokuty za závažné delikty nebo přestupky 
na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce. Není tedy 
žádoucí částku uložené stávající výši uložené pokuty, do 
které je možné předmětnou podmínku prominout, 
neodůvodněně zvyšovat.  
 
Uzavření dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném 
trhu práce není správním řízením vedeným podle zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
a tudíž se na jednání o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce tento institut 
nevztahuje. 
 
AKCEPTOVÁNO 
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činnostech pracují.“   
Stejný text navrhujeme doplnit i na konec ustanovení § 78 odst. 6 
písm. d) bod 2. 
Odůvodnění: 
Důvodem je potřeba získání přehledu o vývoji kvalifikační a 
profesní skladby zaměstnaných OZP na „chráněném“ trhu práce, 
bez vyhodnocení těchto dat (alespoň výběrovým nebo jiným 
statistickým způsobem) nelze objektivně rozhodovat o budoucím 
nastavení parametrů a kritérií systému. Doporučujeme 
administrativně nenáročnou formu (prováděcí vyhláška). 
 
6. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 5  
Navrhujeme doplnit závěr odstavce následovně: 
„Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud 
jsou potřebné k posouzení žádosti a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů od data, kdy tyto skutečnosti zjistil.“ 
Odůvodnění: 
Pokud by nebyla stanovena lhůta, mohlo by to znamenat, že o 
neplnění podmínek dohody o uznání se dozví Úřad práce až           
po 15. 7. následujícího roku (neplnění může nastat na počátku 
reportovaného roku a výpovědní lhůta prodlouží dobu neoprávněné 
podpory zaměstnavatele na více jak rok).  
 
7. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 6 písm. e) 
Navrhujeme dotčené písmeno vypustit.  
Odůvodnění: 
Ustanovení není pod sankcí, proto zjištění rozporu bude nutné 
nechat na kontrolních orgánech. 
 
 
 
8. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 7 písm. e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
Připomínkové místo na připomínce netrvá.  
 
Z navrhované připomínky není jednoznačně patrné, od 
jakého data by měla plynout lhůta 30 dnů. Smyslem 
předmětného ustanovení je i nadále umožnit Úřadu práce 
České republiky vyžádat si od zaměstnavatele další 
podklady pro účely posouzení žádosti o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce.  
 
 
 

NEAKCEPTOVÁNO VYSVĚTLENO 
 
Pokud se zaměstnavatel dozví o tom, že přestal splňovat 
některou ze zákonem o zaměstnanosti stanovených 
podmínek, je nezbytné, aby  o této skutečnosti co nejdříve 
sám informoval Úřad práce České republiky. Rovněž bude 
ustanovení doplněno dle připomínky MSP. 
 
NEAKCEPTOVÁNO VYSVĚTLENO 
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Navrhujeme dotčené písmeno vypustit. 
Odůvodnění:  
Za nepravdivé údaje je kontrolními orgány považováno vše, tj. i 
skutečnost, že v době podání informací byly údaje pravdivé, ale 
například po změnách provedených v účetnictví (opravné nebo 
dodatečné přiznání k dani apod.), po podání informací, jsou 
rozdílné. 
 
9.  Připomínka k bodu 14, § 78 
Navrhujeme doplnit do dotčeného ustanovení zmocnění k 
zapracování podrobnějšího (a jednotného) obsahu žádosti dle odst. 5 
a odst. 6 písm. d) bod 3 do prováděcího předpisu.  
Odůvodnění: 
Důvodem je prevence dodatečných požadavků praxe Úřadu práce 
na metodické upřesnění poměrně volně formulovaných požadavků a 
povinností, které se mohou stát zdrojem nejednotného postupu a 
nepřiměřených administrativních nároků na obou stranách.   
 
 
 
 
 
 
 
10. Připomínka k bodu 15, § 78a odst. 4 písm. b) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
“ … a zaměstnavatele tyto nedoplatky uhradil do 15. dne 
kalendářního měsíce  následujícího po kalendářním čtvrtletí do 15 
pracovních dnů od data podání žádosti o příspěvek, nejpozději však 
do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, nebo je 
uhradil do 5 pracovních dnů …“    
Odůvodnění: 

Z důvodu možnosti neúmyslného pochybení zaměstnavatele 
je výpověď dohody vázána na opakované uvedení 
nepravdivých údajů. 
 
 
 
 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Ustanovení § 78 odst. 5 obsahuje podstatné náležitosti 
žádosti zaměstnavatele o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Úřad práce České 
republiky může požadovat předložení i jiných dokladů, 
pokud jsou potřebné k posouzení uvedené žádosti. Cílem 
tohoto ustanovení je umožnit Úřadu práce České republiky 
prověřit nepředvídatelné skutečnosti, které mohou v praxi 
v průběhu uznávání zaměstnavatelů na chráněném trhu 
práce nastat. V § 78 odst. 5 bude text poslední věty upraven 
tak, že požadování dalších dokladů bude výhradně 
podmíněno jejich nezbytnou nutností a souvislostí 
s podanou žádostí zaměstnavatele o uznání na chráněném 
trhu práce. 
 
VYSVĚTLENO 
 
Jedná se o stávající právní úpravu, kde není záměrem měnit 
dosavadní zákonem o zaměstnanosti stanovené lhůty. Pokud 
zaměstnavatel tyto lhůty nedodrží, bude mu nově rovněž 
umožněno požádat, aby mu ve výjimečných případech 
hodných zvláštního zřetele ministr práce a sociálních věcí 
jejich nedodržení prominul. 
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Důvodem tohoto návrhu je odstranění tvrdosti v porovnání s 
postupem, kdy zaměstnavatel zmocnil k ověření bezdlužnosti 
pobočku Úřadu práce. V praxi podává zaměstnavatel žádost 
nejčastěji mezi 20. - 25. dnem měsíce následujícího po čtvrtletí, kdy 
již uplynula lhůta dle navrhovaného znění.  Prodloužení lhůty v 
praxi není komplikací, protože Úřad práce zpracovává žádosti až v 
následujícím měsíci. 
 
11.  Připomínka k bodu 15, § 78a odst. 7 
Ve všech bodech a) až e) navrhujeme nahradit text: „…za 
kalendářní čtvrtletí…“ novým textem: „…za kalendářní měsíc…“ . 
Odůvodnění: 
Jestliže podmíněné nároky a podklady v žádosti jsou zákonem 
vázány na měsíční období, je logické, aby i omezující ustanovení 
bylo vázáno na období kalendářního měsíce. Jestliže z praxe 
vyplývá, že se jedná o případy spíše výjimečné, není nutné obávat 
se růstu administrativy.    
 
 
12.  Připomínka k bodu 17, § 81 odst. 3 
Navrhujeme vypustit novelizační bod 17. 
Odůvodnění: 
U návrhu snížení poskytovaného plnění z 36 na 21 násobek 
průměrné mzdy vnímáme jako možné riziko zvýšení „boje“ mezi 
odběrateli při „rezervaci“ náhradního plnění pro daný rok. Větší 
transparentnost subjektů zaměstnávajících více než 50% osob se 
zdravotním postižením ve formě uzavření Dohody o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu páce s Úřadem práce by měla 
minimalizovat důvody, které vedou předkladatele k návrhu na 
snížení plnění. Proto podporu spíše uplatnění novelizačního bodu 14 
a navrhujeme vypustit novelizační bod 17.   

 
 
 
 
 
 
 

VYSVĚTLENO 
 
Smyslem § 78a odst. 7 je vyloučit souběh poskytování 
příspěvku podle § 78a s příspěvky aktivní politiky 
zaměstnanosti a souběh s dalšími skutečnostmi. Cílem 
předmětného ustanovení je zajistit účelnost, efektivnost  
a hospodárnost vynakládání prostředků státního rozpočtu,  
a proto není možné při souběhu vyjmenovaných skutečností 
poskytovat příspěvek za celé čtvrtletí. 
 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
V současné době výše limitu náhradního plnění je 932 508 
Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Navrhované 
snížení limitu z 36násobku na 21násobek průměrné mzdy 
odpovídá výši limitu 543 963 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. Po projednání připomínky bylo 
přistoupeno ke kompromisnímu řešení, kterým je snížení 
limitu z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy, což 
odpovídá výši limitu 725 284 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. 
Z dostupné statistiky k problematice plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 
2014 vyplývá, že v rámci náhradního plnění byly poskytnuty 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXH9LSX)



 

45 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
výrobky a služby nebo splněny zadané zakázky za 12,754 
mld. Kč. Dodavatelé (tj. zaměstnavatelé s více než 50 % 
osob se zdravotním postižením) zaměstnávali v tomto 
období 34 594 osob se zdravotním postižením. Průměrná 
produkce vycházející na jednu osobu se zdravotním 
postižením u dodavatelů náhradního plnění se tedy pohybuje 
okolo 368 696 Kč.  Současná výše limitu tedy poskytuje 
značný prostor dodavatelům pro tzv. „přefakturaci“. 
Z uvedených čísel v průměru vyplývá, že dodavatelé dodají 
v režimu náhradního plnění veškeré produkty své činnosti a 
poté jim zbývá téměř 40 % volného zákonem o 
zaměstnanosti stanoveného limitu pro náhradní plnění.  
Opodstatněnost snížení limitu náhradního plnění podporuje 
také údaj vypovídající o průměrné roční produkci na 
jednoho zaměstnaného občana České republiky. V roce 
2014 byla tato průměrná produkce v České republice cca 
862 tis. Kč (HDP v r. 2014 – 4 290,9 mld. Kč/ počet 
zaměstnaných osob v národním hospodářství v roce 2014 – 
4 974,3 tis.). Současná výše limitu náhradního plnění je tedy 
vyšší, než je průměrná produkce jednoho zaměstnance 
v České republice. Pokud bychom navíc v tomto srovnání 
zohlednili pokles pracovního potenciálu osoby se 
zdravotním postižením, průměrná produkce v České 
republice u osob se zdravotním postižením by vycházela 
následovně: 

- OZP 1. stupně (úbytek prac. potenc. 35% - 49%) – 
499 tis. Kč 

- OZP 2. stupně (úbytek prac. potenc. 50 % - 69 %) – 
349 tis. Kč 

- OZP 3. Stupně (úbytek prac. potenc. 70 % - 100 %) 
– 129 tis. Kč. 

Z uvedeného je patrné, že snížení limitu na 28násobek 
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průměrné mzdy je na místě, protože odpovídá realitě, pokud 
jde o průměrnou produktivitu osob se zdravotním 
postižením. 

KZPS 
Zásadní 
připomínky   

Konkrétní zásadní připomínky:  

1. V čl. I. bodě 14: 

a) V § 78 doporučujeme obecně do textu doplnit zmocnění pro 
zapracování podrobnějšího (a jednotného) obsahu žádosti dle 
odstavce 5 a 6 písm. d) bodu 3. (popisu činností) v prováděcím 
právním předpisu. 

 

Odůvodnění: Důvodem je prevence dodatečných požadavků praxe 
úřadu práce na metodické upřesnění poměrně volně formulovaných 
požadavků a povinností, které se mohou stát zdrojem nejednotného 
postupu a nepřiměřených administrativních nároků na obou 
stranách.    

Tato připomínka je zásadní. 

b) V § 78 odst. 2 úvodní části ustanovení slova „lze uzavřít“ 
nahradit slovem „uzavře“. 

Odůvodnění: Máme za to, že pokud zaměstnavatel splní podmínky 
stanovené zákonem, vyplývá pro Úřad práce povinnost uzavřít 
dohodu o uznání.    

Tato připomínka je zásadní. 

 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Ustanovení § 78 odst. 5 obsahuje podstatné náležitosti 
žádosti zaměstnavatele o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Úřad práce České 
republiky může požadovat předložení i jiných dokladů, 
pokud jsou potřebné k posouzení uvedené žádosti. Cílem 
tohoto ustanovení je umožnit Úřadu práce České republiky 
prověřit nepředvídatelné skutečnosti, které mohou v praxi 
v průběhu uznávání zaměstnavatelů na chráněném trhu 
práce nastat. V § 78 odst. 5 bude text poslední věty upraven 
tak, že požadování dalších dokladů bude výhradně 
podmíněno jejich nezbytnou nutností a souvislostí 
s podanou žádostí zaměstnavatele o uznání na chráněném 
trhu práce. 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Vzhledem k tomu, že uznávání zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce bude realizováno formou písemné 
dohody uzavírané mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce 
České republiky, tj. formou dvoustranného právního aktu, se 
kterým musí obě smluvní strany vyjádřit souhlas, nevzniká 
zaměstnavateli na její uzavření právní nárok. Důvodová 
zpráva k této části návrhu bude doplněna tak, že vzhledem 
k společenskému zájmu na vytvoření podmínek pro 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
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d) V § 78 odst. 2 písm. d) bodě 4. navrhujeme uvést hranici 
výše pokuty (sjednotit s odstavcem 7). 

Odůvodnění: Podmínka neobsahuje ustanovení o výši pokuty, 
přitom odstavec 7 stanoví hranici 50 000 Kč. V praxi to umožňuje 
nejednoznačný výklad. Znamená to, že úřad práce neuzavře dohodu 
o uznání z důvodu uložené pokuty např. ve výši 2 000 Kč za 
formální pochybení v dokumentaci? 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

trhu práce Úřad práce České republiky přistoupí k uzavření 
dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, 
když tento zaměstnavatel splní všechny zákonem  
o zaměstnanosti stanovené podmínky pro její uzavření. 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Jedná se o stejný postup, jaký je nastaven v současnosti  
u vymezování a zřizování chráněných pracovních míst. Úřad 
práce České republiky tedy se zaměstnavatelem dohodu  
o uznání zaměstnavatele neuzavře, pokud mu byla 
pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo 
přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce, 
nicméně § 78 odst. 3 umožní MPSV prominout 
zaměstnavateli na základě jeho písemné žádosti splnění této 
podmínku, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 tis. 
Kč. Proto není na místě, aby uvedené ustanovení obsahovalo 
hranici výše pokuty. V této souvislosti bude upraven § 78 
odst. 7 tak, že navrhované znění bude rozčleněno do dvou 
samostatných odstavců, přičemž se bude jednat o výpovědní 
důvody, na základě kterých Úřad práce České republiky 
dohodu o uznání zaměstnavatele vypoví a další odstavec 
bude obsahovat výpovědní důvody, na základě kterých Úřad 
práce České republiky může dohodu o uznání 
zaměstnavatele vypovědět. Mezi tyto důvody bude patřit 
nesplnění podmínky, že zaměstnavateli nebyla pravomocně 
uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 
zaměstnanosti nebo inspekce práce, pokud její výše přesáhla 
50 000 Kč a dále nesplnění závazku předložit roční zprávu  
o činnosti zaměstnavatele, a to ani na základě výzvy Úřadu 
práce České republiky. V těchto případech bude Úřad práce 
České republiky posuzovat všechny okolnosti, které budou 
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e) V § 78 odst. 5 písm. c) doplnit na konec textu slova „a počet 
osob se zdravotním postižením, které na těchto činnostech pracují“. 
Stejnou úpravu provést v odstavci 6 písm. d) bodu 2. 

Odůvodnění: Důvodem je potřeba získání přehledu o vývoji 
kvalifikační a profesní skladby zaměstnaných OZP na „chráněném“ 
trhu práce, bez vyhodnocení těchto dat (alespoň výběrovým nebo 
jiným statistickým způsobem) nelze objektivně rozhodovat o 
budoucím nastavení parametrů a kritérií systému. Doporučujeme 
administrativně nenáročnou formu (prováděcí vyhláška). 

Tato připomínka je zásadní. 

f) V § 78 odst. odst. 6 písm. e) doplnit na konec textu slova „, a 
to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data, kdy tyto skutečnosti 
zjistil“. 

Odůvodnění: Pokud by nebyla stanovena lhůta, mohlo by to 
znamenat, že o neplnění podmínek dohody o uznání se dozví úřad 
práce až po 15. 7. následujícího roku (neplnění může nastat na 
počátku reportovaného roku a výpovědní lhůta prodlouží dobu 
neoprávněné podpory zaměstnavatele na více jak rok).   

 Tato připomínka je zásadní. 

s nesplněním podmínek a závazku souviset než přistoupí 
k využití možnosti dohodu o uznání zaměstnavatele 
vypovědět. Zároveň bude v kontextu uvedeného náležitě 
doplněna i důvodová zpráva. 
 
 
AKCEPTOVÁNO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 

 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. Lze 
zapracovat do dohody. 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 
 

Jedná se o stávající právní úpravu, kde není záměrem měnit 
dosavadní zákonem o zaměstnanosti stanovené lhůty. Pokud 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXH9LSX)



 

49 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

2. V čl. I. bodě 15: 

d) V § 78a odst. 4 písm. b) slova „15. dne kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním čtvrtletí“ nahradit slovy „15 
pracovních dnů od data podání žádosti o příspěvek, nejpozději však 
do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí“. 

Odůvodnění: Důvodem tohoto návrhu je odstranění tvrdosti v 
porovnání s postupem, kdy zaměstnavatel zmocnil k ověření 
bezdlužnosti pobočku Úřadu práce. V praxi podává zaměstnavatel 
žádost nejčastěji mezi 20.-25. dnem měsíce následujícího po 
čtvrtletí, kdy již uplynula lhůta dle navrhovaného znění.  
Prodloužení lhůty v praxi není komplikací, protože Úřad práce 
zpracovává žádosti až v následujícím měsíci.   

Tato připomínka je zásadní. 

e) V § 78a odst. 7 ve všech výskytech slovo „čtvrtletí“ nahradit 
slovem „měsíc“. 

Odůvodnění: Tento náš návrh nebyl akceptován zpracovatelem 
návrhu již při předchozích jednáních, ačkoli z kontextu jiných 
ustanovení tohoto paragrafu (odst. 2) jasně uvádí podmínku 75% 
měsíčních vyměřovacích nákladů a měsíčních hodnot. Analogicky 
jsou koncipovány i příspěvky v rámci nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti. Jestliže podmíněné nároky a podklady v žádosti jsou 
zákonem vázány na měsíční období, je logické, aby i omezující 
ustanovení § 78a odst. 7 bylo vázáno na období kalendářního 
měsíce. Jestliže z praxe vyplývá, že se jedná o případy spíše 
výjimečné, není nutné obávat se růstu administrativy. 

Tato připomínka je zásadní. 

zaměstnavatel tyto lhůty nedodrží, bude mu nově rovněž 
umožněno požádat, aby mu ve výjimečných případech 
hodných zvláštního zřetele ministr práce a sociálních věcí 
jejich nedodržení prominul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO 

 
Smyslem § 78a odst. 7 je vyloučit souběh poskytování 
příspěvku podle § 78a s příspěvky aktivní politiky 
zaměstnanosti a souběh s dalšími skutečnostmi. Cílem 
předmětného ustanovení je zajistit účelnost, efektivnost  
a hospodárnost vynakládání prostředků státního rozpočtu,  
a proto není možné při souběhu vyjmenovaných skutečností 
poskytovat příspěvek za celé čtvrtletí. 

 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 
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4. V čl. II navrhujeme doplnit přechodné ustanovení o 
přiměřené zvýšení příspěvku na zaměstnané invalidní důchodce v 
režimu platném před uznáním ZZP. Navrhujeme zvýšení částky dle 
78 (2) z hodnoty 8 800 na 9 300 a částky dle 78 (3) z částky 2700 na 
částku 2 900, s účinností od 1. čtvrtletí 2017 (analogicky jako v roce 
2016). 

Odůvodnění: Z textu přechodných ustanovení vyplývá, že případná 
změna struktury příspěvku dle §78a) a jeho případné zvýšení se dle 
návrhu nevztahuje na přechodné období, po které budou 
zaměstnavatelé s úřadem práce projednávat a uzavírat dohody o 
uznání zaměstnavatele, pravděpodobně ve II. a III. čtvrtletí 2017.  

Tímto způsobem však není možné zajistit kompenzaci zvýšení 
minimální mzdy od 1. 1. 2017, kdy na ni vznikne jednorázově nárok 
všem zaměstnaným invalidním důchodcům. Neplatí pak ani bilance 
dopadů případného zvýšení příspěvku pro rok 2017, protože střední 
doba uznání zaměstnavatelů se bude pohybovat mezi červnem a 
srpnem 2017!!!      

Tato připomínka je zásadní.    

 
Předmětem této novely zákona o zaměstnanosti není změna 
výše příspěvku, na podporu zaměstnávaní osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce. 
V rámci navrhovaných systémových změn bude upraveno 
znění přechodných ustanovení tak, že se uvedený postup 
bude vztahovat na jedno kalendářní čtvrtletí následující po 
dni nabytí účinnosti zákona s tím, že navrhovaná právní 
úprava bude reflektovat i změnu výše minimální mzdy od 
1. 1. 2017 ve vztahu k výši příspěvku poskytovaného na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
chráněném trhu práce. 

ČMKOS 
Zásadní 
připomínky   
 

Obecně k návrhu 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala 
předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů na zasedání 
Legislativní rady ČMKOS dne 27. září 2016. 

Českomoravská konfederace odborových svazů dlouhodobě 
podporuje opatření, zaměřená na zlepšení situace na v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Proto vítá i 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
Novela zákona o zaměstnanosti nemá dopad na počty 
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a na 
objem vynakládaných prostředků na podporu této cílové 
skupiny. Důvodem předložení novely v oblasti podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením je snížení 
administrativní zátěže Úřadu práce České republiky  
a zaměstnavatelů při vymezování chráněných pracovních 
míst. V současné době je vznik nároku na příspěvek na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
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předloženou novelu zákona o zaměstnanosti zaměřenou především 
na tuto oblast.  

Českomoravská konfederace odborových svazů novelu podporuje 
zejména proto, že může 

• zprůhlednit systém financování pracovních míst pro osoby 
se zdravotním postižením 

• zlepšit evidenci zaměstnavatelů na chráněném trhu práce 

• omezit spekulativní chování subjektů na tomto trhu 
 
 
Českomoravská konfederace odborových svazů ovšem postrádá 
vyčíslení předpokládaných dopadů, pokud jde o počty pracovních 
míst a náklady na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
ČMKOS předpokládá, že navržené změny by měly přispět ke 
zvýšení počtu takto definovaných pracovních míst a tedy i k 
dalšímu omezení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením.  

Českomoravská konfederace odborových svazů také požaduje, aby, 
pod záminkou boje proti zneužívání, nedošlo k žádné redukci 
prostředků určených k financování pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením    
 
Českomoravská konfederace odborových svazů dále požaduje, aby 
mezi podmínky nutné pro uznání zaměstnavatele jako subjektu 
fungujícího na chráněném trhu práce a majícího nárok na podporu 
pro tvorbu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 
byla zařazena i povinnost mít funkčně odborovou organizaci a mít 
uzavřenou kolektivní smlouvu.   

chráněném pracovním místě podle § 78 zákona  
o zaměstnanosti podmíněn zřízením nebo vymezením 
chráněného pracovního místa. Systém vymezování každého 
chráněného pracovního místa se ukázal jako administrativně 
náročný jak pro zaměstnavatele, tak pro Úřad práce České 
republiky. Dalším důvodem navrhované změny zákona  
o zaměstnanosti je absence jakýchkoliv relevantních údajů  
o subjektech zaměstnávajících více než 50 % osob se 
zdravotním postižením z celkového počtu svých 
zaměstnanců. Proto se navrhuje, že v rámci dohody o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce se zaměstnavatel 
zaváže předkládat Úřadu práce České republiky pravidelnou 
roční zprávu o své činnosti ve struktuře předepsané zákonem 
o zaměstnanosti.  
 
Zákonem o zaměstnanosti nelze zasahovat do práva na 
svobodu sdružování a ukládat zaměstnavatelům v této 
souvislosti jakékoliv povinnosti. Zároveň je potřeba 
zdůraznit, že cílem příspěvků poskytovaných v rámci tzv. 
chráněného trhu práce není podpora odborové 
organizovanosti, ale podpora zaměstnávání maximálního 
možného počtu osob se zdravotním postižením.  
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Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní. 

 
K jednotlivým ustanovením 
 
K bodu 2. – Ustanovení § 5 písm. g) požadujeme zrušit 

Odůvodnění: 
 
Není dostatečně odůvodněno, proč byl samotný režim dočasné 
neschopnosti vymezen tak, jak jej obsahuje nové ustanovení § 5 
písm. g) – tedy zdržovat se v místě pobytu a dodržovat stanovené 
vycházky. Je zřejmá inspirace režimem dočasné pracovní 
neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění, ovšem není 
zřejmé, proč předkladatel z tohoto režimu vybral jen tyto dva 
aspekty, včetně omezení celkové doby vycházek. Pokud by se tedy 
dočasně neschopný uchazeč sice zdržoval na stanoveném místě, 
ovšem nedodržoval by stanovený léčebný postup či jej hrubě 
porušil, porušení tohoto režimu by se nedopustil. Důvodová zpráva 
k tomuto ve zvláštní části mlčí. Tuto připomínku považuje ČMKOS 
za zásadní. 

 
 
NEAKCEPTOVÁNO  
 
Záměrem MPSV v daném případě není stanovovat 
uchazečům o zaměstnání individuální léčebný postup, 
přičemž to ani není smyslem navrhované novely. 
Navrhovaná právní úprava vychází ze stávajícího postupu 
krajské pobočky Úřadu práce České republiky a uchazeče  
o zaměstnání týkajícího se oznamování a dokládání vzniku 
nemoci nebo úrazu s tím, že jejím cílem je zavedení 
jednotného potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče  
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu. Režim dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče  
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu je upraven 
obdobným způsobem, jako je upraven režim dočasné 
pracovní neschopnosti, nicméně se nejedná o právní úpravu 
režimu, která by vycházela z principu pojištění včetně 
poskytování dávek a úpravy postavení orgánů 
nemocenského pojištění, tak jak je tomu u nemocenského 
pojištění. Proto u režimu dočasné neschopnosti uchazeče  
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu nelze kontrolovat dodržování 
léčebného režimu. 

UZS ČR 
Zásadní 
připomínka   

K ustanovení § 81 odst. 3; bod 17 
Nesouhlasíme s navrhovanou změnou snížení 36násobku na 
21násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až 
třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého 
přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného 
v předchozím kalendářním roce pro účely čerpání náhradního plnění 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 

V současné době výše limitu náhradního plnění je 932 508 
Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Navrhované 
snížení limitu z 36násobku na 21násobek průměrné mzdy 
odpovídá výši limitu 543 963 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. Po projednání připomínky bylo 
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pro zaměstnavatele. 
Odůvodnění: 
Odůvodnění předkladatele neuvádí přesvědčivý důvod pro snížení 
stanoveného násobku. Naopak tato změna by vedla k tomu, že dojde 
k utlumení možnosti využívání náhradního plnění při plnění 
povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Zároveň hrozí další riziko, a to že zaměstnavatelé budou v 
budoucnu ještě méně než dnes motivováni k tomu, aby osoby se 
zdravotním postižením zaměstnávali. Proto požadujeme zachování 
stávajícího textu zákona. 
tato připomínka je zásadní 

přistoupeno ke kompromisnímu řešení, kterým je snížení 
limitu z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy, což 
odpovídá výši limitu 725 284 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. 
 
Z dostupné statistiky k problematice plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 
2014 vyplývá, že v rámci náhradního plnění byly poskytnuty 
výrobky a služby nebo splněny zadané zakázky za 12,754 
mld. Kč. Dodavatelé (tj. zaměstnavatelé s více než 50 % 
osob se zdravotním postižením) zaměstnávali v tomto 
období 34 594 osob se zdravotním postižením. Průměrná 
produkce vycházející na jednu osobu se zdravotním 
postižením u dodavatelů náhradního plnění se tedy pohybuje 
okolo 368 696 Kč.  Současná výše limitu tedy poskytuje 
značný prostor dodavatelům pro tzv. „přefakturaci“. 
Z uvedených čísel v průměru vyplývá, že dodavatelé dodají 
v režimu náhradního plnění veškeré produkty své činnosti a 
poté jim zbývá téměř 40 % volného zákonem o 
zaměstnanosti stanoveného limitu pro náhradní plnění.  
Opodstatněnost snížení limitu náhradního plnění podporuje 
také údaj vypovídající o průměrné roční produkci na 
jednoho zaměstnaného občana České republiky. V roce 
2014 byla tato průměrná produkce v České republice cca 
862 tis. Kč (HDP v r. 2014 – 4 290,9 mld. Kč/ počet 
zaměstnaných osob v národním hospodářství v roce 2014 – 
4 974,3 tis.). Současná výše limitu náhradního plnění je tedy 
vyšší, než je průměrná produkce jednoho zaměstnance 
v České republice. Pokud bychom navíc v tomto srovnání 
zohlednili pokles pracovního potenciálu osoby se 
zdravotním postižením, průměrná produkce v České 
republice u osob se zdravotním postižením by vycházela 
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následovně: 

- OZP 1. stupně (úbytek prac. potenc. 35% - 49%) – 
499 tis. Kč 

- OZP 2. stupně (úbytek prac. potenc. 50 % - 69 %) – 
349 tis. Kč 

- OZP 3. Stupně (úbytek prac. potenc. 70 % - 100 %) 
– 129 tis. Kč. 

Z uvedeného je patrné, že snížení limitu na 28násobek 
průměrné mzdy je na místě, protože odpovídá realitě, pokud 
jde o průměrnou produktivitu osob se zdravotním 
postižením. 
 

SPČR 
Zásadní 
připomínky   

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Navrhovaná novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZam“) přináší principiální 
změny, o nichž probíhaly diskuse již od roku 2015, jsou výsledkem 
společných jednání pracovní skupiny. SP ČR na základě připomínek 
relevantních členských subjektů oceňuje dosažené výsledky, i když 
v závěru jednání zřejmě již nebyl dostatečný prostor pro ověření 
dopadů a precizaci některých změn s ohledem na praxi 
zaměstnavatelů i Úřadu práce České republiky.  
 
Návrh proto SP ČR považuje za první etapu změn, která umožní 
především ověřit nový model, získat potřebná data a navázat 
následně důslednějším a objektivním nastavením parametrů. Za 
nezbytné považuje přijmout podobně důležité změny také v oblasti 
podpory pracovního uplatnění OZP na volném trhu práce, který by 
měl využívat nastavených změn v rámci procesu rehabilitace OZP i 
„chráněného“ trhu práce ve prospěch osobního a profesního rozvoje 
a následného začlenění maximálního počtu OZP.    
 

VYSVĚTLENO 
 
Pracovní skupina vytvořena na MPSV v dané oblasti i 
nadále vyvíjí činnost směřující k optimalizaci chráněného 
trhu práce včetně analyzování a ověřování dopadů příslušné 
právní úpravy a jejích změn v praxi. 
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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
1. K bodu 14, k §78 odst. 2 ZZam  
 
SP ČR navrhuje zpřesnění textu nahrazením spojení „lze uzavřít“ 
slovem „uzavře“ (tj. „Dohodu o uznání zaměstnavatele lze uzavřít 
uzavře Úřad práce se zaměstnavatelem za podmínky, že /…/“)  
 
Odůvodnění: SP ČR má za to, že pokud zaměstnavatel splní 
podmínky stanovené zákonem, vyplývá pro Úřad práce povinnost 
uzavřít dohodu o uznání zaměstnavatele.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
2. K bodu 14, §78 odst. 2 písm. c) ZZam  
 
SP ČR požaduje upravit formulaci „/…/ není v likvidaci nebo v 
insolvenčním řízení“  tak, aby postihovala jen situace, kdy je 
zaměstnavatel skutečně v úpadku, popř. aby byla zvážena i situace, 
která může nastat po rozhodnutí o úpadku a přesto je v zájmu státu 
pracovní místa OZP podpořit (např. povolení reorganizace). 
  
Odůvodnění: Cílem předkladatele je zřejmě mj. bránit poskytování 
příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněném trhu práce zaměstnavatelům v úpadku. Navrhované 
znění však postihuje daleko širší situace. Insolvenční řízení je 
zahájeno okamžikem podání insolvenčního návrhu (viz § 97 odst. 1 

 
 
VYSVĚTLENO 
 
Vzhledem k tomu, že uznávání zaměstnavatele na 
chráněném trhu práce bude realizováno formou písemné 
dohody uzavírané mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce 
České republiky, tj. formou dvoustranného právního aktu, se 
kterým musí obě smluvní strany vyjádřit souhlas, nevzniká 
zaměstnavateli na její uzavření právní nárok. Důvodová 
zpráva k této části návrhu bude doplněna tak, že vzhledem 
k společenskému zájmu na vytvoření podmínek pro 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
trhu práce Úřad práce České republiky přistoupí k uzavření 
dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce, 
když tento zaměstnavatel splní všechny zákonem  
o zaměstnanosti stanovené podmínky pro její uzavření. 
 

 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
  
„c) ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele není 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 důvodu, že pro 
uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela nepostačující a“ 
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zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „IZ“). O insolvenčním návrhu může být 
rozhodnuto i tak, že se odmítá pro zjevnou bezdůvodnost (srovnej § 
128a IZ), že se zamítá nebo jej dokonce může navrhovatel vzít zpět. 
Ve všech těchto situacích dlužník sice „je v insolvenčním řízení“, 
ale vůbec nemusí být v úpadku.  Teprve pravomocné rozhodnutí o 
úpadku ve smyslu §136 a násl. IZ existenci úpadku osvědčuje. SP 
ČR je připraven jednat o přesné formulaci. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
3. K bodu 14, § 78 odst. 2 písm. d) bod 4. ZZam 
 SP ČR požaduje uvést hranici výše pokuty resp. ji sjednotit s 
částkou uvedenou v § 78 odst. 7.      
 
Odůvodnění: Podmínka neobsahuje ustanovení o výši pokuty, 
přitom odst. 7 stanoví hranici 50 000 Kč. V praxi to umožňuje 
nejednoznačný výklad. Znamená to, že Úřad práce neuzavře dohodu 
o uznání z důvodu uložené pokuty např. ve výši 2 000 Kč za 
formální pochybení v dokumentaci?  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
4. K bodu 14, § 78 ZZam 
   
SP ČR navrhuje doplnit do textu §78 ZZam zmocnění ke zpracování 
podrobnějšího (a jednotného) obsahu/vzoru žádosti podle § 78 odst. 
5 ZZam a obsahu roční zprávy podle § 78 odst. 6 písm. d) ZZam, 
zejména pokud jde o popis pracovních činností (bod 3.), do 
prováděcího předpisu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VYSVĚTLENO 
Jedná se o stejný postup, jaký je nastaven v současnosti  
u vymezování a zřizování chráněných pracovních míst. Úřad 
práce České republiky tedy se zaměstnavatelem dohodu  
o uznání zaměstnavatele neuzavře, pokud mu byla 
pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo 
přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce, 
nicméně § 78 odst. 3 umožní MPSV prominout 
zaměstnavateli na základě jeho písemné žádosti splnění této 
podmínku, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 tis. 
Kč. Proto není na místě, aby uvedené ustanovení obsahovalo 
hranici výše pokuty. 
 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Ustanovení § 78 odst. 5 obsahuje podstatné náležitosti 
žádosti zaměstnavatele o uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Úřad práce České 
republiky může požadovat předložení i jiných dokladů, 
pokud jsou potřebné k posouzení uvedené žádosti. Cílem 
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Odůvodnění: Důvodem je prevence dodatečných požadavků praxe 
Úřadu práce na metodické upřesnění poměrně volně formulovaných 
požadavků a povinností, které se mohou stát zdrojem nejednotného 
postupu a nepřiměřených administrativních nároků.   
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
5. K bodu 15, § 78a odst. 7 ZZam 
  
Ve všech písmenech a) až e) odst. 7 SP ČR navrhuje nahradit text 
„za kalendářní čtvrtletí“ textem „za kalendářní měsíc“.  
 
Odůvodnění: Z kontextu jiných odstavců tohoto ustanovení (§ 78a 
odst. 2 ZZam) plyne vztah k měsíčním hodnotám – nahrazuje se 
75% skutečně vynaložených měsíčních mzdových nákladů. 
Analogicky jsou koncipovány i příspěvky v rámci nástrojů aktivní 
politiky zaměstnanosti. Jestliže podmíněné nároky a podklady v 
žádosti jsou zákonem vázány na měsíční období, je logické, aby i 
omezující ustanovení §78a odst. 7 ZZam bylo vázáno na období 
kalendářního měsíce.    
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
6. K §78a odst. 2 ZZam 
 
SP ČR navrhuje zvýšit částky příspěvku výrazněji než navrhuje 
předkladatel; konkrétní výše by měla být projednána s příslušnými 
organizacemi reprezentujícími zaměstnavatele zaměstnávající OZP. 
Odůvodnění: SP ČR se domnívá, že navrhované zvýšení příspěvku 
dostatečně nereflektuje skutečnost, že od 1.1.2017 má dojít nejen ke 

tohoto ustanovení je umožnit Úřadu práce České republiky 
prověřit nepředvídatelné skutečnosti, které mohou v praxi 
v průběhu uznávání zaměstnavatelů na chráněném trhu 
práce nastat. V § 78 odst. 5 bude text poslední věty upraven 
tak, že požadování dalších dokladů bude výhradně 
podmíněno jejich nezbytnou nutností a souvislostí 
s podanou žádostí zaměstnavatele o uznání na chráněném 
trhu práce. 
 
VYSVĚTLENO 
 
Smyslem § 78a odst. 7 je vyloučit souběh poskytování 
příspěvku podle § 78a s příspěvky aktivní politiky 
zaměstnanosti a souběh s dalšími skutečnostmi. Cílem 
předmětného ustanovení je zajistit účelnost, efektivnost  
a hospodárnost vynakládání prostředků státního rozpočtu,  
a proto není možné při souběhu vyjmenovaných skutečností 
poskytovat příspěvek za celé čtvrtletí. 
 
 
 
 
 
 
 

AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 

Předmětem této novely zákona o zaměstnanosti není změna 
výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V rámci 
navrhovaných systémových změn však bude upraveno znění 
přechodných ustanovení tak, že se uvedený postup bude 
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zvýšení minimální mzdy, ale také ke sjednocení sazeb minimální 
mzdy pro zaměstnané invalidní důchodce a pro ostatní zaměstnance.   
Tato připomínka je zásadní.  
 
 

 

7. K bodu 17, §81 odst. 3 ZZam 
 
SP ČR požaduje vypuštění tohoto bodu.  
 
Odůvodnění: SP ČR chápe snahu zabránit negativním jevům, 
nicméně považuje navrhované zásadní snížení limitu náhradního 
plnění (o více než 40%) za zcela nedostatečně zdůvodněné a 
nepřiměřené. Problematické bude jak pro zaměstnavatele 
využívající náhradní plnění (výrazně jim zasáhne do rozložení 
nastavení naplňování povinného podílu  - přímo, náhradním 
plněním, odvodem), tak pro zaměstnavatele ZZP50%+ náhradní 
plnění poskytující – podle informací SP ČR tvoří více než 70% z 
celkového počtu těchto zaměstnavatelů malé a mikro-firmy, pro něž 
tak výrazné snížení limitu v malých objemech tržeb znamená riziko 
ztráty zájmu části zákazníků. K případnému schválení novely 
zřejmě dojde reálně až v I. čtvrtletí 2017, přitom smlouvy a dohody 
o garanci náhradního plnění na další rok (tj. 2017) se sjednávají již 
v závěru roku předchozího (tj. 2016). Ve hře je také zavedení 
elektronické evidence náhradního plnění. O změnách parametrů by 
mělo být rozhodováno až po vyhodnocení funkce elektronické 
evidence náhradního plnění a tržní prostředí by mělo takové 
informace znát s dostatečným předstihem.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

vztahovat na jedno kalendářní čtvrtletí následující po dni 
nabytí účinnosti zákona s tím, že navrhovaná právní úprava 
bude reflektovat i změnu výše minimální mzdy od 1. 1. 
2017 ve vztahu k výši příspěvku poskytovaného na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
trhu práce. 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
V současné době výše limitu náhradního plnění je 932 508 
Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Navrhované 
snížení limitu z 36násobku na 21násobek průměrné mzdy 
odpovídá výši limitu 543 963 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. Po projednání připomínky bylo 
přistoupeno ke kompromisnímu řešení, kterým je snížení 
limitu z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy, což 
odpovídá výši limitu 725 284 Kč na jednu osobu se 
zdravotním postižením. 
Z dostupné statistiky k problematice plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 
2014 vyplývá, že v rámci náhradního plnění byly poskytnuty 
výrobky a služby nebo splněny zadané zakázky za 12,754 
mld. Kč. Dodavatelé (tj. zaměstnavatelé s více než 50 % 
osob se zdravotním postižením) zaměstnávali v tomto 
období 34 594 osob se zdravotním postižením. Průměrná 
produkce vycházející na jednu osobu se zdravotním 
postižením u dodavatelů náhradního plnění se tedy pohybuje 
okolo 368 696 Kč.  Současná výše limitu tedy poskytuje 
značný prostor dodavatelům pro tzv. „přefakturaci“. 
Z uvedených čísel v průměru vyplývá, že dodavatelé dodají 
v režimu náhradního plnění veškeré produkty své činnosti a 
poté jim zbývá téměř 40 % volného zákonem o 
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8.  K čl. II - přechodná ustanovení 
 
Návazně na požadavky z členské základny výrobního družstevnictví 
navrhuje SP ČR doplnit přechodná ustanovení o přiměřené zvýšení 
příspěvku na zaměstnané invalidní důchodce v režimu platném před 

zaměstnanosti stanoveného limitu pro náhradní plnění.  
Opodstatněnost snížení limitu náhradního plnění podporuje 
také údaj vypovídající o průměrné roční produkci na 
jednoho zaměstnaného občana České republiky. V roce 
2014 byla tato průměrná produkce v České republice cca 
862 tis. Kč (HDP v r. 2014 – 4 290,9 mld. Kč/ počet 
zaměstnaných osob v národním hospodářství v roce 2014 – 
4 974,3 tis.). Současná výše limitu náhradního plnění je tedy 
vyšší, než je průměrná produkce jednoho zaměstnance 
v České republice. Pokud bychom navíc v tomto srovnání 
zohlednili pokles pracovního potenciálu osoby se 
zdravotním postižením, průměrná produkce v České 
republice u osob se zdravotním postižením by vycházela 
následovně: 

- OZP 1. stupně (úbytek prac. potenc. 35% - 49%) – 
499 tis. Kč 

- OZP 2. stupně (úbytek prac. potenc. 50 % - 69 %) – 
349 tis. Kč 

- OZP 3. Stupně (úbytek prac. potenc. 70 % - 100 %) 
– 129 tis. Kč. 

Z uvedeného je patrné, že snížení limitu na 28násobek 
průměrné mzdy je na místě, protože odpovídá realitě, pokud 
jde o průměrnou produktivitu osob se zdravotním 
postižením. 
 
 
AKCEPTOVÁNO UPRAVENO JINAK 
 
Předmětem této novely zákona o zaměstnanosti není změna 
výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce. V rámci 
navrhovaných systémových změn bude upraveno znění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHXH9LSX)



 

60 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
uznáním ZZP (jmenovitě jde o zvýšení částek podle platného znění 
§ 78 odst. 2 a 3 ZZam, s účinností od I. čtvrtletí 2017); konkrétní 
výši SP ČR požaduje projednat s příslušnými organizacemi 
reprezentujícími zaměstnavatele zaměstnávající OZP.  
 
Odůvodnění: Ze znění přechodných ustanovení vyplývá, že 
případná změna struktury příspěvku podle §78a ZZam a jeho 
případné zvýšení se podle novely nevztahuje na přechodné období, 
po které budou zaměstnavatelé s Úřadem práce projednávat a 
uzavírat dohody o uznání zaměstnavatele, pravděpodobně ve II. a 
III. čtvrtletí 2017. Tímto způsobem však není možné zajistit 
kompenzaci zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017, kdy na ni 
vznikne jednorázově nárok všem zaměstnaným invalidním 
důchodcům. Neplatí pak ani bilance dopadů případného zvýšení 
příspěvku pro rok 2017, protože střední doba uznání zaměstnavatelů 
se bude pohybovat mezi červnem a srpnem 2017(!).      
 
Tato připomínka je zásadní. 

přechodných ustanovení tak, že se uvedený postup bude 
vztahovat na jedno kalendářní čtvrtletí následující po dni 
nabytí účinnosti zákona s tím, že navrhovaná právní úprava 
bude reflektovat i změnu výše minimální mzdy od 1. 1. 
2017 ve vztahu k výši příspěvku poskytovaného na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 
trhu práce. 
 

ČAK 
Připomínky  
podstatné 
povahy 
označené jako 
zásadní 
 

1. K bodu 2 – V § 5 nově navržené písm. g) zní:  
 „g) režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 
plnit povinnosti uchazeče o  zaměstnání v souvislosti s nemocí 
nebo úrazem povinnost uchazeče o zaměstnání“ …   
 Odůvodnění: Navrhovaná dikce nového písm. g) není 
přiléhavá, neboť slovní spojení „z  důvodu“ (které se zde 
uplatněnou připomínkou navrhuje nahradit slovním spojením „v 
 souvislosti“) nevystihuje přesně podstatu nově zakládané 
povinnosti uchazeče o zaměstnání,  když uchazeč má plnit dále 
uváděné povinnosti nikoli z toho důvodu, že je nemocen (tedy pro 
 nemoc nebo úraz), ale nové povinnosti mu vznikají v 
souvislosti se skutečností, že je  nemocen, resp. postižen 
úrazem. 
 Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO  
 
Jedná se o situace, kdy uchazeč o zaměstnání není schopen 
plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z nějakého 
konkrétního důvodu, v daném případě je tímto důvodem 
nemoc nebo úraz.  
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2. K bodu 2 – V § 5 nově navrženém písm. g) bod 1. zní:   
 
 „1. zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o 
dočasné  neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání  v souvislosti  s nemocí nebo úrazem 
vystaveném poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen 
 „ošetřující lékař“), které uchazeč o zaměstnání sdělil tomuto 
poskytovateli při vzniku jeho  dočasné neschopnosti 
 plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání v souvislosti s 
nemocí nebo  úrazem a“ … 
  
 Odůvodnění: Podle § 38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a  doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; taktéž podle § 
55 a §  57 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů,  rozhoduje o vzniku pracovní 
neschopnosti ošetřující lékař, nikoli obligatorně registrující 
 poskytovatel. Ošetřujícím lékařem se pro tyto účely rozumí 
poskytovatel zdravotních služeb,  který svými lékaři poskytuje 
pojištěnci nebo jiné posuzované osobě ambulantní, lůžkovou 
 nebo lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s výjimkou 
poskytovatele zdravotnické záchranné  služby a lékařské 
pohotovostní služby, a poskytovatel  pracovnělékařských služeb při 
 ošetřování pojištěnce v rámci první pomoci, pokud získal 
oprávnění k poskytování zdravotních  služeb. 
 Jinak  řečeno, jestliže obecná právní úprava předpokládá, že 
posudkové potvrzení o dočasné  neschopnosti nemusí vždy 
vydávat pouze registrující poskytovatel, ale může jej vydat i  jiný 
 poskytovatel (např. nemocnice v rámci hospitalizace 
pacienta, ambulantní specialista, jiný  odborný lékař apod.), 
pak není opodstatněné setrvávat pro účely nově navržené povinnosti  

 
VYSVĚTLENO UPRAVENO JINAK 
 
Navrhovaný text bude upraven podle akceptované 
připomínky MZD. 
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 na tom, aby posouzení režimu dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání bylo  v působnosti výhradně registrujících 
poskytovatelů.   
 Současně se stejně jako v bodě ad 1) navrhuje formulační 
korekce, tj. slovní spojení „z  důvodu“ se navrhuje nahradit slovním 
spojením „v souvislosti.“ Zdůvodnění stejně jako shora.   
 
Tato připomínka je zásadní. 
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	2. K důvodové zprávě, k části G -  Předpokládané dopady navrhované právní úpravy - vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty  - Úřad práce žádnou kapitolu nemá, ale je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (je třeba opravit i v RIA). Požadujeme doplnit, že veškeré dopady do státního rozpočtu budou uhrazeny bez nároku na navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
	3. Rovněž požadujeme výslovně doplnit, že úprava příspěvků na podporu osob se zdravotním postižením nebude znamenat zvýšené nároky na státní rozpočet.
	4. Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření navozují vyšší administrativní náročnost, požadujeme do “Předkládací zprávy“ jednoznačně uvést, že nebudou kladeny nároky na zvýšení počtu pracovních míst a s tím související zvýšení prostředků na platy.
	5. Požadujeme, aby režim dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání byl nastaven stejným způsobem jako mají zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti.
	Obecné připomínky:
	Je třeba pozitivně ohodnotit, že navrhovaná novela zákona zpřesňuje a zjednodušuje administrativní podmínky pro vymezování zaměstnavatelů, kteří se specializují na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a poskytování příspěvků těmto zaměstnavatelům. 
	Za vážný nedostatek navrhovaného koncepčního řešení, jehož záměrem je reformovat systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, považuji skutečnost, že zamýšlená opatření jsou zaměřena výhradně na chráněný trh práce a nepočítají s žádnými novými podpůrnými nástroji, které by více motivovaly zaměstnavatele na volném trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Opatření, která byla pro tento účel formulována před více než dvaceti lety, již v současné době neplní požadovaný účel. 
	Jak vyplývá z provedených šetření, v posledním období dochází k výraznému přesunu zaměstnanců se zdravotním postižením z volného trhu na chráněný trh práce, což nepovažuji za správné. K podpoře zaměstnávání zdravotně postižených u běžných zaměstnavatelů vyzývají i relevantní mezinárodní dokumenty, které se touto problematikou zabývají.
	K Článku I.
	1) K bodu 2 - § 5 písm. g)
	Druhou část věty „celkový rozsah vycházek nesmí přesáhnout 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin“ požaduji vypustit. 
	Odůvodnění
	Rozsah a dobu povolených vycházek má určovat výhradně lékař.  
	2) K bodu 7 - § 27 odst. 3
	Domnívám se, že doložení neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo vyšetření nebo ošetření u registrujícího poskytovatele do 8 dnů krajské pobočce Úřadu práce na stanovených potvrzeních vystavených registrujícím poskytovatelem je dostačující. 
	Ohlášení během prvního dne předpokládá telefonický kontakt s pracovníky krajské pobočky Úřadu práce. Avšak zde hrozí situace, že se uchazeč o zaměstnání nedovolá nebo bude tvrdit, že se nedovolal. Toto ustanovení požaduji vypustit. 
	3)  K bodu 14 - § 78 odst. 4 
	Jak vyplývá z tohoto ustanovení, dohoda o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce 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. 
	Uzavírání takovýchto dohod bez jakéhokoliv časového omezení považuji za nesprávné, neboť ve svém důsledku může vést k určité stagnaci zaměstnavatelů a jejich malé motivaci k dalšímu rozvoji a hledání cest větší ekonomické nezávislosti na veřejných prostředcích. Vzhledem k tomu, že je pro tento účel každoročně ze státního rozpočtu vynakládána částka přesahující 4 miliardy korun, doporučuji v zákoně nastavit pevnou lhůtu (např. 5 let), na kterou bude možné dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce uzavřít tak, aby krajské pobočky úřadu práce vždy po stanoveném období důsledně přezkoumaly potřebu a oprávněnost k pokračování takovýchto dohod i s přihlédnutím k celkové situaci na trhu práce ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
	4) K bodu 14 - § 78 odst. 5
	Za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:
	„d) počet osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu činnosti na tržbách podílejí,“
	dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
	Odůvodnění:
	V žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele je třeba doplnit také počet osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu činnosti na tržbách podílejí. Úřad práce má sice možnost tuto informaci od zaměstnavatele požadovat, ale nemusí to být uplatňováno plošně, a proto nebude možné tuto informaci statisticky vyhodnotit. Tato informace je však pro získání přehledu o chráněném trhu práce důležitá. Daná povinnost není zakotvena ani v roční zprávě o činnosti zaměstnavatele. 
	5) K bodu 14 – § 78 odst. 6 písm. e)
	Toto ustanovení ukládá povinnost zaměstnavateli oznámit úřadu práce, že nesplnil některý ze závazků sjednaných v této dohodě nebo některou z podmínek stanovených zákonem pro uzavření této dohody. Není zde však uvedena lhůta, do kdy je zaměstnavatel povinen tuto povinnost splnit. Považuji za nezbytné lhůtu do zákona doplnit, neboť nesplnění dané povinnosti může mít za následek vypovězení dohody ze strany úřadu práce.  
	6) K bodu 14 – § 78 odst. 7 písm. c)
	Dle tohoto ustanovení úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele vypoví, jestliže zaměstnavatel 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. Z této dikce však není jednoznačně zřejmé, zda bude zaměstnavatel i v době, kdy ve stanoveném čtvrtletí nesplňuje podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, moci poskytovat náhradní plnění. Považuji za nezbytné tuto situaci v zákoně jednoznačně upravit.  
	7) K bodu 15 - § 78a odst. 3
	Návrh stanoví, že zaměstnavateli k příspěvku ve výši 10.500 Kč náleží paušální částka 1.000 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením 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 měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. 
	Ačkoli celková výše těchto dvou příspěvků může v součtu dosahovat až částky 11.500 Kč, tedy částky shodné, jakou bylo možné maximálně získat za nyní platné právní úpravy, poměr složky odvozené od výše mzdy zaměstnance a zvýšení příspěvku související s dalšími náklady na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se výrazně změnil. 
	Tato skutečnost se negativně dotkne zejména těch specializovaných zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají kvalifikované zaměstnance s těžkým zdravotním postižením, kteří při výkonu svého zaměstnání využívají pracovní asistenci. Navržená změna bude mít v konečném důsledku negativní dopady na samotné těžce zdravotně postižené zaměstnance, protože aby zaměstnavatel ufinancoval jejich pracovní asistenci, pravděpodobně jim zkrátí jejich úvazek a plat, neboť je limitován částkou 10.500 Kč. 
	Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby v takovýchto specifických odůvodněných případech bylo v zákoně krajské pobočce úřadu práce fakultativně umožněno poskytovat souběžně i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením dle § 76. 
	K Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace – RIA
	8) K celé Části B: 
	Požadujeme doložit opakované tvrzení, že uchazeči o zaměstnání často zneužívají svůj zdravotní stav, resp. nemocnost, a to nejen ve vztahu k plnění jejich povinnosti, ale i při realizaci zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky.
	Požadujeme toto negativní hodnocení chování uchazečů o zaměstnání doložit relevantními údaji, včetně uvedení zdrojů, ze kterých předkladatel čerpal, aby mohl dospět k závěru, že u uchazečů dochází ke vzniku a trvání nemoci, což je předkladatelem označováno za negativní jev spočívající ve zneužívání zdravotního stavu. 
	Z údajů přitom musí být patrná četnost tohoto zjištění, kým (kterým oprávněným orgánem kontroly) bylo zjišťováno a prokázáno zneužívání nemocnosti uchazečů (jejichž skutečný zdravotní stav předkladatel zpochybňuje), způsob zjišťování informací o nemocných uchazečích o zaměstnání, a zda byli prověřování všichni nemocní uchazeči, a za jaké časové období, a na základě jaké odborné analýzy zdravotního stavu a vyhodnocení dospěl předkladatel k závěru, že se jedná o jev, který nelze řešit jinak než právní úpravou.
	Odůvodnění:
	Předkladatel staví svou argumentaci napříč celým textem Části B na pouhé domněnce a tvrzení, že se uchazeči o zaměstnání dopouštějí zneužívání nemocnosti doložením neformalizovaného potvrzení o své nemoci.
	Z materiálu nelze vyvodit, odkud bere předkladatel jistotu, že se u (neuvedeného) počtu uchazečů opravdu nejednalo o nemoc, jejíž léčba trvala určitou dobu stanovenou jejich lékařem.
	Předkladatel zpochybňuje činnost lékařů, kteří svým pacientům (vedeným u Úřadů práce ČR jako uchazeči o zaměstnání) vystavují potvrzení o jejich nemoci.
	9) Popis existujícího právního stavu v dané oblasti:
	Požadujeme doplnit tuto část Závěrečné zprávy o přehled právních předpisů, k nimž se řešený problém váže.
	Odůvodnění:
	Předkladatel popisuje situace, kdy uchazeč o zaměstnání onemocní, a buď v ochranné lhůtě se nachází nebo nenachází. Chybí zde zcela provázanost na právní úpravu, která zakládá účast uchazeče na nemocenském pojištění, viz např. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a upřesnění, zda navrhovanou právní úpravou nevznikne potřeba změny jiné právní úpravy, která se týká řešení zdravotního stavu uchazečů o zaměstnání.
	10) Popis cílového stavu: 
	Požadujeme přeformulovat frázi, ve které předkladatel uvádí, že by v evidenci uchazečů měly být vedeny pouze fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování vhodného zaměstnání, nikoli pouze o „výhody“ spojené s vedením v této evidenci jako např. hrazení zdravotního pojištění státem.
	Odůvodnění:
	Dle 31 Listiny základních práv a svobod má každý právo na ochranu zdraví, občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Dle čl. 30 Listiny má každý, kdo je v hmotné nouzi, právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
	Dle ustanovení § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za uvedené kategorie pojištenců, přičemž dle bodu ad e) rovněž o „uchazeče o zaměstnání“.
	Předkladatel označuje za výhodu pomoc, která je zákonem upravena jako právo.
	11) Konzultace:
	Požadujeme upřesnit, zda byly konzultovány všechny dotčené subjekty, jak s připomínkami vznesenými v rámci konzultací předkladatel naložil, co bylo cílem konzultací, jaké nástroje byly použity, v jakém časovém rozmezí, jakou formou byly prováděny (např. kulatý stůl, osobní schůzky, internetový dotazník).
	Požadujeme doložit stanovisko Sdružení praktických lékařů České republiky, včetně skutečnosti, že zástupci praktických lékařů, kteří posuzují zdravotní stav uchazečů o zaměstnání, souhlasili s tvrzením předkladatele, že jejich pacienti, tzn. příslušní uchazeči o zaměstnání, opravdu zneužívají svůj zdravotní stav, aby se mohli stát účastníky na nemocenském pojištění.
	Odůvodnění:
	Bez upřesnění či doplnění okruhu konzultovaných subjektů, průběhu konzultací a způsobu eliminace přílišného vlivu názorů jedné konkrétní skupiny (např. uváděných jednotlivých útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí) či popisu zohlednění názorů oslovených dotčených subjektů nelze tuto část zprávy považovat za dostatečnou.
	Předkladatel zpochybňováním skutečného zdravotního stavu uchazečů o zaměstnání současně zpochybňuje práci členů Sdružení praktických lékařů, se kterými údajně návrh právní úpravy konzultoval.
	Připomínky
	Ke zhodnocení korupčních rizik
	Předkladateli se doporučuje v budoucnu využívat aktualizovanou verzi Metodiky hodnocení korupčních rizik (http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf), která byla Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí schválena dne 1. prosince 2015.  
	Úvod
	S ohledem na zkušenosti se správním řízením v oblasti rekvalifikací a v souvislosti s precizací textu z důvodu jeho dopadů do praxe uplatňujeme k předloženému materiálu níže uvedené připomínky. 
	Zásadní připomínky:
	1. K novelizačnímu bodu 19. (§ 108 odst. 3): Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění: 
	„19. V § 108 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. x 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. Cíle a obsah vzdělávacího programu musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími příslušnou kvalifikaci x). 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. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení.
	________________
	x) Např. zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.“ 
	V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme poznámku pod čarou č. 52f) uvedenou v § 108 odst. 2 písm. c) upravit a ponechat v ní odkaz pouze na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
	2. K novelizačnímu bodu 20. [§ 108 odst. 4 písm. a)]: Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění:
	„20. V § 108 odst. 4 písmeno a) zní: „a) nesplňuje některou z podmínek stanovených pro udělení akreditace,“. 
	Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).“
	V návaznosti na výše uvedené požadujeme též doplnění důvodové zprávy tak, aby bylo zřejmé, že pod slovy „přestala splňovat“ se rozumí situace, kdy se kdykoliv po dobu platnosti akreditace zjistí, že rekvalifikační zařízení nesplňuje podmínky stanovené pro udělení akreditace, tedy i situace, kdy rekvalifikační zařízení uvedlo v žádosti nepravdivé údaje. Zároveň platí, že důvodem pro odejmutí akreditace podle písmene a) mohou být jen ty podmínky, které jsou na straně rekvalifikačního zařízení, nikoliv tedy potřeby trhu práce.
	3. K novelizačnímu bodu 21. (§ 108 odst. 8 a 9): Požadujeme novelizační bod uvést v tomto znění: 
	„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 v údajích uvedených v žádosti o udělení akreditace, ke kterým došlo v době platnosti akreditace, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy taková změna nastala.  
	(9) Žadateli o akreditaci nebo rekvalifikačnímu zařízení, kterému akreditace nebyla udělena nebo byla odejmuta z důvodů nesplnění některé z podmínek stanovených pro udělení akreditace, 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.“
	1. Připomínka k Čl. I. 17 (str. 14)
	Pozitivní aspekt
	Negativní dopad na pracovní asistenci – zásadní připomínka
	Obecné shrnutí k předkládanému materiálu
	Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) se domnívá, že je vhodné přiměřeně upravit příspěvek na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, a to tak, aby byli zaměstnavatelé motivováni k vytváření vhodných pracovních příležitostí i pro takto postižené osoby. Důvodem k úpravám příspěvku je i fakt, že jeho výše dlouhodobě stagnovala. 
	Je také žádoucí, aby právní předpis nabyl účinnosti současně se změnou nařízení vlády 
	č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, které s sebou nese navýšení hranice minimální mzdy pro OZP, a ke kterému má HK ČR výhrady. Případné navýšení hranice minimální mzdy pro OZP by se pak projevilo i do připomínek HK ČR ohledně příspěvku na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.
	A. Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu
	HK ČR považuje předkládaný materiál za první etapu změn, která umožní především ověřit nový model podpory příspěvkem, získat potřebná data a v další etapě navázat důslednějším a objektivním nastavením parametrů. Za nezbytné považujeme přijmout podobně důležité změny také v oblasti podpory pracovního uplatnění OZP na volném trhu práce, který by měl využívat nastavených změn v rámci procesu rehabilitace OZP i „chráněného“ trhu práce ve prospěch osobního a profesního rozvoje a následného začlenění maximálního počtu OZP.   
	Součástí předkládaného návrhu není ani věcný přehled předpokládaných změn prováděcího předpisu, který si tato novela (a další novela zavádějící elektronickou evidenci náhradního plnění) velmi pravděpodobně vyžádá. 
	B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu
	1. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 2
	Navrhujeme zpřesnění textu následovně:
	„Dohodu o uznání zaměstnavatele lze uzavřít uzavře Úřad práce se zaměstnavatelem za podmínky, že“.
	Odůvodnění:
	Máme za to, že pokud zaměstnavatel splní podmínky stanovené zákonem, vyplývá pro Úřad práce povinnost uzavřít dohodu o uznání. 
	2. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 2 písm. c)
	Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně:
	 „… není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení… … není v likvidaci nebo bylo pravomocně rozhodnuto o insolvenci zaměstnavatele…“ 
	Odůvodnění:
	Může dojít k situaci, kdy výsledkem insolvenčního řízení je pokračování činnosti zaměstnavatele v běžném režimu a tedy udržení pracovních míst, které je žádoucí podpořit, nebo soud rozhodne 
	o neoprávněnosti insolvenčního řízení. 
	3. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 2 písm. d) bod 4
	Navrhujeme dotčený bod doplnit následovně:
	„…, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50 000 Kč,“.
	Odůvodnění: 
	Podmínka neobsahuje ustanovení o výši pokuty, přitom ustanovení § 78 odst. 7 předkládaného materiálu stanoví hranici 50 000 Kč. V praxi to umožňuje nejednoznačný výklad. Formulace může navádět k rozdílnému postupu u poboček Úřadu práce. Některá vezme za rozhodující, že žadatel neplní podmínku jen proto, že má pravomocně uloženu pokutu, zatímco jiná pobočka může brát za rozhodující výši uložené pokuty. Navrhujeme proto uvést výši pokuty do souladu. 
	4. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 3
	Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně:
	„…pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 250 000 Kč…“
	Dále navrhujeme za odstavec připojit větu:
	„…Do doby než bude ministerstvem o prominutí pravomocně rozhodnuto, se řízení o uznání zaměstnavatele přerušuje.“
	Odůvodnění: 
	Sazebník pokut, které mohou kontrolní orgány udělit, však mnohem převyšuje navrhovanou hranici 50 000 Kč. Za některé přestupky je horní mez pokut i několikamiliónová. Navrhujeme pouze rozšíření pravomoci předkladatele, aby v případech hodných zvláštního zřetele mohl rozhodnout. Doplnění o přerušení řízení vyplývá z praxe.
	5. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 5 písm. c)
	Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně:
	„… a počet osob se zdravotním postižením, které na těchto činnostech pracují.“  
	Stejný text navrhujeme doplnit i na konec ustanovení § 78 odst. 6 písm. d) bod 2.
	Odůvodnění:
	Důvodem je potřeba získání přehledu o vývoji kvalifikační a profesní skladby zaměstnaných OZP na „chráněném“ trhu práce, bez vyhodnocení těchto dat (alespoň výběrovým nebo jiným statistickým způsobem) nelze objektivně rozhodovat o budoucím nastavení parametrů a kritérií systému. Doporučujeme administrativně nenáročnou formu (prováděcí vyhláška).
	6. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 5 
	Navrhujeme doplnit závěr odstavce následovně:
	„Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data, kdy tyto skutečnosti zjistil.“
	Odůvodnění:
	Pokud by nebyla stanovena lhůta, mohlo by to znamenat, že o neplnění podmínek dohody o uznání se dozví Úřad práce až           po 15. 7. následujícího roku (neplnění může nastat na počátku reportovaného roku a výpovědní lhůta prodlouží dobu neoprávněné podpory zaměstnavatele na více jak rok). 
	7. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 6 písm. e)
	Navrhujeme dotčené písmeno vypustit. 
	Odůvodnění:
	Ustanovení není pod sankcí, proto zjištění rozporu bude nutné nechat na kontrolních orgánech.
	8. Připomínka k bodu 14, § 78 odst. 7 písm. e)
	Navrhujeme dotčené písmeno vypustit.
	Odůvodnění: 
	Za nepravdivé údaje je kontrolními orgány považováno vše, tj. i skutečnost, že v době podání informací byly údaje pravdivé, ale například po změnách provedených v účetnictví (opravné nebo dodatečné přiznání k dani apod.), po podání informací, jsou rozdílné.
	9.  Připomínka k bodu 14, § 78
	Navrhujeme doplnit do dotčeného ustanovení zmocnění k zapracování podrobnějšího (a jednotného) obsahu žádosti dle odst. 5 a odst. 6 písm. d) bod 3 do prováděcího předpisu. 
	Odůvodnění:
	Důvodem je prevence dodatečných požadavků praxe Úřadu práce na metodické upřesnění poměrně volně formulovaných požadavků a povinností, které se mohou stát zdrojem nejednotného postupu a nepřiměřených administrativních nároků na obou stranách.  
	10. Připomínka k bodu 15, § 78a odst. 4 písm. b)
	Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně:
	“ … a zaměstnavatele tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního měsíce  následujícího po kalendářním čtvrtletí do 15 pracovních dnů od data podání žádosti o příspěvek, nejpozději však do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů …“   
	Odůvodnění:
	Důvodem tohoto návrhu je odstranění tvrdosti v porovnání s postupem, kdy zaměstnavatel zmocnil k ověření bezdlužnosti pobočku Úřadu práce. V praxi podává zaměstnavatel žádost nejčastěji mezi 20. - 25. dnem měsíce následujícího po čtvrtletí, kdy již uplynula lhůta dle navrhovaného znění.  Prodloužení lhůty v praxi není komplikací, protože Úřad práce zpracovává žádosti až v následujícím měsíci.
	11.  Připomínka k bodu 15, § 78a odst. 7
	Ve všech bodech a) až e) navrhujeme nahradit text: „…za kalendářní čtvrtletí…“ novým textem: „…za kalendářní měsíc…“ .
	Odůvodnění:
	Jestliže podmíněné nároky a podklady v žádosti jsou zákonem vázány na měsíční období, je logické, aby i omezující ustanovení bylo vázáno na období kalendářního měsíce. Jestliže z praxe vyplývá, že se jedná o případy spíše výjimečné, není nutné obávat se růstu administrativy.   
	12.  Připomínka k bodu 17, § 81 odst. 3
	Navrhujeme vypustit novelizační bod 17.
	Odůvodnění:
	U návrhu snížení poskytovaného plnění z 36 na 21 násobek průměrné mzdy vnímáme jako možné riziko zvýšení „boje“ mezi odběrateli při „rezervaci“ náhradního plnění pro daný rok. Větší transparentnost subjektů zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením ve formě uzavření Dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu páce s Úřadem práce by měla minimalizovat důvody, které vedou předkladatele k návrhu na snížení plnění. Proto podporu spíše uplatnění novelizačního bodu 14 a navrhujeme vypustit novelizační bod 17.  
	Konkrétní zásadní připomínky: 
	1. V čl. I. bodě 14:
	a) V § 78 doporučujeme obecně do textu doplnit zmocnění pro zapracování podrobnějšího (a jednotného) obsahu žádosti dle odstavce 5 a 6 písm. d) bodu 3. (popisu činností) v prováděcím právním předpisu.
	Odůvodnění: Důvodem je prevence dodatečných požadavků praxe úřadu práce na metodické upřesnění poměrně volně formulovaných požadavků a povinností, které se mohou stát zdrojem nejednotného postupu a nepřiměřených administrativních nároků na obou stranách.   
	Tato připomínka je zásadní.
	b) V § 78 odst. 2 úvodní části ustanovení slova „lze uzavřít“ nahradit slovem „uzavře“.
	Odůvodnění: Máme za to, že pokud zaměstnavatel splní podmínky stanovené zákonem, vyplývá pro Úřad práce povinnost uzavřít dohodu o uznání.   
	Tato připomínka je zásadní.
	d) V § 78 odst. 2 písm. d) bodě 4. navrhujeme uvést hranici výše pokuty (sjednotit s odstavcem 7).
	Odůvodnění: Podmínka neobsahuje ustanovení o výši pokuty, přitom odstavec 7 stanoví hranici 50 000 Kč. V praxi to umožňuje nejednoznačný výklad. Znamená to, že úřad práce neuzavře dohodu o uznání z důvodu uložené pokuty např. ve výši 2 000 Kč za formální pochybení v dokumentaci?
	Tato připomínka je zásadní.
	e) V § 78 odst. 5 písm. c) doplnit na konec textu slova „a počet osob se zdravotním postižením, které na těchto činnostech pracují“. Stejnou úpravu provést v odstavci 6 písm. d) bodu 2.
	Odůvodnění: Důvodem je potřeba získání přehledu o vývoji kvalifikační a profesní skladby zaměstnaných OZP na „chráněném“ trhu práce, bez vyhodnocení těchto dat (alespoň výběrovým nebo jiným statistickým způsobem) nelze objektivně rozhodovat o budoucím nastavení parametrů a kritérií systému. Doporučujeme administrativně nenáročnou formu (prováděcí vyhláška).
	Tato připomínka je zásadní.
	f) V § 78 odst. odst. 6 písm. e) doplnit na konec textu slova „, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od data, kdy tyto skutečnosti zjistil“.
	Odůvodnění: Pokud by nebyla stanovena lhůta, mohlo by to znamenat, že o neplnění podmínek dohody o uznání se dozví úřad práce až po 15. 7. následujícího roku (neplnění může nastat na počátku reportovaného roku a výpovědní lhůta prodlouží dobu neoprávněné podpory zaměstnavatele na více jak rok).  
	 Tato připomínka je zásadní.
	2. V čl. I. bodě 15:
	d) V § 78a odst. 4 písm. b) slova „15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí“ nahradit slovy „15 pracovních dnů od data podání žádosti o příspěvek, nejpozději však do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí“.
	Odůvodnění: Důvodem tohoto návrhu je odstranění tvrdosti v porovnání s postupem, kdy zaměstnavatel zmocnil k ověření bezdlužnosti pobočku Úřadu práce. V praxi podává zaměstnavatel žádost nejčastěji mezi 20.-25. dnem měsíce následujícího po čtvrtletí, kdy již uplynula lhůta dle navrhovaného znění.  Prodloužení lhůty v praxi není komplikací, protože Úřad práce zpracovává žádosti až v následujícím měsíci.  
	Tato připomínka je zásadní.
	e) V § 78a odst. 7 ve všech výskytech slovo „čtvrtletí“ nahradit slovem „měsíc“.
	Odůvodnění: Tento náš návrh nebyl akceptován zpracovatelem návrhu již při předchozích jednáních, ačkoli z kontextu jiných ustanovení tohoto paragrafu (odst. 2) jasně uvádí podmínku 75% měsíčních vyměřovacích nákladů a měsíčních hodnot. Analogicky jsou koncipovány i příspěvky v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jestliže podmíněné nároky a podklady v žádosti jsou zákonem vázány na měsíční období, je logické, aby i omezující ustanovení § 78a odst. 7 bylo vázáno na období kalendářního měsíce. Jestliže z praxe vyplývá, že se jedná o případy spíše výjimečné, není nutné obávat se růstu administrativy.
	Tato připomínka je zásadní.
	4. V čl. II navrhujeme doplnit přechodné ustanovení o přiměřené zvýšení příspěvku na zaměstnané invalidní důchodce v režimu platném před uznáním ZZP. Navrhujeme zvýšení částky dle 78 (2) z hodnoty 8 800 na 9 300 a částky dle 78 (3) z částky 2700 na částku 2 900, s účinností od 1. čtvrtletí 2017 (analogicky jako v roce 2016).
	Odůvodnění: Z textu přechodných ustanovení vyplývá, že případná změna struktury příspěvku dle §78a) a jeho případné zvýšení se dle návrhu nevztahuje na přechodné období, po které budou zaměstnavatelé s úřadem práce projednávat a uzavírat dohody o uznání zaměstnavatele, pravděpodobně ve II. a III. čtvrtletí 2017. 
	Tímto způsobem však není možné zajistit kompenzaci zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017, kdy na ni vznikne jednorázově nárok všem zaměstnaným invalidním důchodcům. Neplatí pak ani bilance dopadů případného zvýšení příspěvku pro rok 2017, protože střední doba uznání zaměstnavatelů se bude pohybovat mezi červnem a srpnem 2017!!!     
	Tato připomínka je zásadní.   
	Obecně k návrhu
	Českomoravská konfederace odborových svazů projednala předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů na zasedání Legislativní rady ČMKOS dne 27. září 2016.
	Českomoravská konfederace odborových svazů dlouhodobě podporuje opatření, zaměřená na zlepšení situace na v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Proto vítá i předloženou novelu zákona o zaměstnanosti zaměřenou především na tuto oblast. 
	Českomoravská konfederace odborových svazů novelu podporuje zejména proto, že může
	• zprůhlednit systém financování pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
	• zlepšit evidenci zaměstnavatelů na chráněném trhu práce
	• omezit spekulativní chování subjektů na tomto trhu
	Českomoravská konfederace odborových svazů ovšem postrádá vyčíslení předpokládaných dopadů, pokud jde o počty pracovních míst a náklady na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. ČMKOS předpokládá, že navržené změny by měly přispět ke zvýšení počtu takto definovaných pracovních míst a tedy i k dalšímu omezení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením. 
	Českomoravská konfederace odborových svazů také požaduje, aby, pod záminkou boje proti zneužívání, nedošlo k žádné redukci prostředků určených k financování pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením   
	Českomoravská konfederace odborových svazů dále požaduje, aby mezi podmínky nutné pro uznání zaměstnavatele jako subjektu fungujícího na chráněném trhu práce a majícího nárok na podporu pro tvorbu pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením byla zařazena i povinnost mít funkčně odborovou organizaci a mít uzavřenou kolektivní smlouvu.  
	Tyto připomínky považuje ČMKOS za zásadní.
	K jednotlivým ustanovením
	K bodu 2. – Ustanovení § 5 písm. g) požadujeme zrušit
	Odůvodnění:
	Není dostatečně odůvodněno, proč byl samotný režim dočasné neschopnosti vymezen tak, jak jej obsahuje nové ustanovení § 5 písm. g) – tedy zdržovat se v místě pobytu a dodržovat stanovené vycházky. Je zřejmá inspirace režimem dočasné pracovní neschopnosti podle zákona o nemocenském pojištění, ovšem není zřejmé, proč předkladatel z tohoto režimu vybral jen tyto dva aspekty, včetně omezení celkové doby vycházek. Pokud by se tedy dočasně neschopný uchazeč sice zdržoval na stanoveném místě, ovšem nedodržoval by stanovený léčebný postup či jej hrubě porušil, porušení tohoto režimu by se nedopustil. Důvodová zpráva k tomuto ve zvláštní části mlčí. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.
	NEAKCEPTOVÁNO 
	Zákonem o zaměstnanosti nelze zasahovat do práva na svobodu sdružování a ukládat zaměstnavatelům v této souvislosti jakékoliv povinnosti. Zároveň je potřeba zdůraznit, že cílem příspěvků poskytovaných v rámci tzv. chráněného trhu práce není podpora odborové organizovanosti, ale podpora zaměstnávání maximálního možného počtu osob se zdravotním postižením. 
	K ustanovení § 81 odst. 3; bod 17
	Nesouhlasíme s navrhovanou změnou snížení 36násobku na 21násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce pro účely čerpání náhradního plnění pro zaměstnavatele.
	Odůvodnění:
	Odůvodnění předkladatele neuvádí přesvědčivý důvod pro snížení stanoveného násobku. Naopak tato změna by vedla k tomu, že dojde k utlumení možnosti využívání náhradního plnění při plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zároveň hrozí další riziko, a to že zaměstnavatelé budou v budoucnu ještě méně než dnes motivováni k tomu, aby osoby se zdravotním postižením zaměstnávali. Proto požadujeme zachování stávajícího textu zákona.
	tato připomínka je zásadní
	OBECNÉ PŘIPOMÍNKY
	Navrhovaná novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZam“) přináší principiální změny, o nichž probíhaly diskuse již od roku 2015, jsou výsledkem společných jednání pracovní skupiny. SP ČR na základě připomínek relevantních členských subjektů oceňuje dosažené výsledky, i když v závěru jednání zřejmě již nebyl dostatečný prostor pro ověření dopadů a precizaci některých změn s ohledem na praxi zaměstnavatelů i Úřadu práce České republiky. 
	Návrh proto SP ČR považuje za první etapu změn, která umožní především ověřit nový model, získat potřebná data a navázat následně důslednějším a objektivním nastavením parametrů. Za nezbytné považuje přijmout podobně důležité změny také v oblasti podpory pracovního uplatnění OZP na volném trhu práce, který by měl využívat nastavených změn v rámci procesu rehabilitace OZP i „chráněného“ trhu práce ve prospěch osobního a profesního rozvoje a následného začlenění maximálního počtu OZP.   
	KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
	1. K bodu 14, k §78 odst. 2 ZZam 
	SP ČR navrhuje zpřesnění textu nahrazením spojení „lze uzavřít“ slovem „uzavře“ (tj. „Dohodu o uznání zaměstnavatele lze uzavřít uzavře Úřad práce se zaměstnavatelem za podmínky, že /…/“) 
	Odůvodnění: SP ČR má za to, že pokud zaměstnavatel splní podmínky stanovené zákonem, vyplývá pro Úřad práce povinnost uzavřít dohodu o uznání zaměstnavatele. 
	Tato připomínka je zásadní.
	2. K bodu 14, §78 odst. 2 písm. c) ZZam 
	SP ČR požaduje upravit formulaci „/…/ není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení“  tak, aby postihovala jen situace, kdy je zaměstnavatel skutečně v úpadku, popř. aby byla zvážena i situace, která může nastat po rozhodnutí o úpadku a přesto je v zájmu státu pracovní místa OZP podpořit (např. povolení reorganizace).
	Odůvodnění: Cílem předkladatele je zřejmě mj. bránit poskytování příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce zaměstnavatelům v úpadku. Navrhované znění však postihuje daleko širší situace. Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem podání insolvenčního návrhu (viz § 97 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „IZ“). O insolvenčním návrhu může být rozhodnuto i tak, že se odmítá pro zjevnou bezdůvodnost (srovnej § 128a IZ), že se zamítá nebo jej dokonce může navrhovatel vzít zpět. Ve všech těchto situacích dlužník sice „je v insolvenčním řízení“, ale vůbec nemusí být v úpadku.  Teprve pravomocné rozhodnutí o úpadku ve smyslu §136 a násl. IZ existenci úpadku osvědčuje. SP ČR je připraven jednat o přesné formulaci.
	Tato připomínka je zásadní.
	3. K bodu 14, § 78 odst. 2 písm. d) bod 4. ZZam
	 SP ČR požaduje uvést hranici výše pokuty resp. ji sjednotit s částkou uvedenou v § 78 odst. 7.     
	Odůvodnění: Podmínka neobsahuje ustanovení o výši pokuty, přitom odst. 7 stanoví hranici 50 000 Kč. V praxi to umožňuje nejednoznačný výklad. Znamená to, že Úřad práce neuzavře dohodu o uznání z důvodu uložené pokuty např. ve výši 2 000 Kč za formální pochybení v dokumentaci? 
	Tato připomínka je zásadní.
	4. K bodu 14, § 78 ZZam
	SP ČR navrhuje doplnit do textu §78 ZZam zmocnění ke zpracování podrobnějšího (a jednotného) obsahu/vzoru žádosti podle § 78 odst. 5 ZZam a obsahu roční zprávy podle § 78 odst. 6 písm. d) ZZam, zejména pokud jde o popis pracovních činností (bod 3.), do prováděcího předpisu. 
	Odůvodnění: Důvodem je prevence dodatečných požadavků praxe Úřadu práce na metodické upřesnění poměrně volně formulovaných požadavků a povinností, které se mohou stát zdrojem nejednotného postupu a nepřiměřených administrativních nároků.  
	Tato připomínka je zásadní. 
	5. K bodu 15, § 78a odst. 7 ZZam
	Ve všech písmenech a) až e) odst. 7 SP ČR navrhuje nahradit text „za kalendářní čtvrtletí“ textem „za kalendářní měsíc“. 
	Odůvodnění: Z kontextu jiných odstavců tohoto ustanovení (§ 78a odst. 2 ZZam) plyne vztah k měsíčním hodnotám – nahrazuje se 75% skutečně vynaložených měsíčních mzdových nákladů. Analogicky jsou koncipovány i příspěvky v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jestliže podmíněné nároky a podklady v žádosti jsou zákonem vázány na měsíční období, je logické, aby i omezující ustanovení §78a odst. 7 ZZam bylo vázáno na období kalendářního měsíce.   
	Tato připomínka je zásadní. 
	6. K §78a odst. 2 ZZam
	SP ČR navrhuje zvýšit částky příspěvku výrazněji než navrhuje předkladatel; konkrétní výše by měla být projednána s příslušnými organizacemi reprezentujícími zaměstnavatele zaměstnávající OZP.
	Odůvodnění: SP ČR se domnívá, že navrhované zvýšení příspěvku dostatečně nereflektuje skutečnost, že od 1.1.2017 má dojít nejen ke zvýšení minimální mzdy, ale také ke sjednocení sazeb minimální mzdy pro zaměstnané invalidní důchodce a pro ostatní zaměstnance.  
	Tato připomínka je zásadní. 
	7. K bodu 17, §81 odst. 3 ZZam
	SP ČR požaduje vypuštění tohoto bodu. 
	Odůvodnění: SP ČR chápe snahu zabránit negativním jevům, nicméně považuje navrhované zásadní snížení limitu náhradního plnění (o více než 40%) za zcela nedostatečně zdůvodněné a nepřiměřené. Problematické bude jak pro zaměstnavatele využívající náhradní plnění (výrazně jim zasáhne do rozložení nastavení naplňování povinného podílu  - přímo, náhradním plněním, odvodem), tak pro zaměstnavatele ZZP50%+ náhradní plnění poskytující – podle informací SP ČR tvoří více než 70% z celkového počtu těchto zaměstnavatelů malé a mikro-firmy, pro něž tak výrazné snížení limitu v malých objemech tržeb znamená riziko ztráty zájmu části zákazníků. K případnému schválení novely zřejmě dojde reálně až v I. čtvrtletí 2017, přitom smlouvy a dohody o garanci náhradního plnění na další rok (tj. 2017) se sjednávají již v závěru roku předchozího (tj. 2016). Ve hře je také zavedení elektronické evidence náhradního plnění. O změnách parametrů by mělo být rozhodováno až po vyhodnocení funkce elektronické evidence náhradního plnění a tržní prostředí by mělo takové informace znát s dostatečným předstihem.  
	Tato připomínka je zásadní.
	8.  K čl. II - přechodná ustanovení
	Návazně na požadavky z členské základny výrobního družstevnictví navrhuje SP ČR doplnit přechodná ustanovení o přiměřené zvýšení příspěvku na zaměstnané invalidní důchodce v režimu platném před uznáním ZZP (jmenovitě jde o zvýšení částek podle platného znění § 78 odst. 2 a 3 ZZam, s účinností od I. čtvrtletí 2017); konkrétní výši SP ČR požaduje projednat s příslušnými organizacemi reprezentujícími zaměstnavatele zaměstnávající OZP. 
	Odůvodnění: Ze znění přechodných ustanovení vyplývá, že případná změna struktury příspěvku podle §78a ZZam a jeho případné zvýšení se podle novely nevztahuje na přechodné období, po které budou zaměstnavatelé s Úřadem práce projednávat a uzavírat dohody o uznání zaměstnavatele, pravděpodobně ve II. a III. čtvrtletí 2017. Tímto způsobem však není možné zajistit kompenzaci zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017, kdy na ni vznikne jednorázově nárok všem zaměstnaným invalidním důchodcům. Neplatí pak ani bilance dopadů případného zvýšení příspěvku pro rok 2017, protože střední doba uznání zaměstnavatelů se bude pohybovat mezi červnem a srpnem 2017(!).     
	Tato připomínka je zásadní.




