
    Materiál pro meziresortní připomínkové řízení 
                                                                              III. 

 
N á v r h  

 
ZÁKON 

ze dne    2016, 

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

a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  
 
 

ČÁST PRVNÍ  
 

Změna zákona o zaměstnanosti 
 

Čl. I 
 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona 
č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., 
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona 
č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., 
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona 
č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 
Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona  č. 1/2012 
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., 
zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., 
zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 
Sb., zákona č. 137/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb., se mění takto:  
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1. V § 1 se v poznámce pod čarou č. 1 na konci textu doplňují slova: 
 
 „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 

o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 
a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“ 

 
 
2. V § 102 odst. 2 větě třetí se slova „Evidence obsahuje“ nahrazují slovy „Zaměstnavatel 

vede evidenci obsahující“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě, že právnická 
nebo fyzická osoba uzavřela smlouvu se zaměstnavatelem usazeným v jiném členském 
státu Evropské unie, na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na 
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy pro tuto právnickou 
nebo fyzickou osobu, má tato právnická nebo fyzická osoba povinnost vést evidenci 
obsahující údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e), dále pohlaví těchto 
fyzických osob, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zaměstnavatelem 
usazeným v jiném členském státu Evropské unie.“.  

         CELEX 32014L0067 
 
3. V § 136 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Povinnost podle věty první má rovněž 

právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, 
usazeným v jiném členském státu Evropské unie, na jejímž základě byly tyto osoby 
vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.“. 

 CELEX 32014L0067 
 
4. V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

h), které zní: 
 

„h) jako osoba, které byla uložena povinnost podle § 136 odst. 1 věta druhá, nemá 
v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu 
podle § 136 odst. 1 věty první.“. 

 CELEX 32014L0067 
 
5. V § 139 odst. 3 se na začátku písmene d) vkládají slova „podle odstavce 1 písm. h) 

nebo“. 

 CELEX 32014L0067 
 
 
6. V § 140 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

f), které zní: 
 

„f) jako osoba, které byla uložena povinnost podle § 136 odst. 1 věta druhá, nemá 
v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu 
podle § 136 odst. 1 věty první.“. 

 CELEX 32014L0067 
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7. V § 140 odst. 4 písm. c) se za slovo „delikt“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. f) 

nebo“.  

 CELEX 32014L0067 
 
 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 
Práva a povinnosti podle § 102 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o inspekci práce 
 

Čl. III 
 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona 
č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 
Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb. a zákona č. …/2016 Sb. 
se mění takto:  
 
 
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:  

 
„§ 1 

 
 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie78) a upravuje zřízení 

a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany 
pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, 
působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole 
a sankce za porušení stanovených povinností.  
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____________________  
78) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 

o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb 
a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).“.  

CELEX 32014L0067 
 
2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 79 

zní: 
 

„(3) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování právních předpisů upravujících 
právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního 
poskytování služeb79). Za účelem identifikace skutečného vyslání zaměstnance se ve 
vzájemné souvislosti posuzují následující skutečnosti: 
a) Za účelem zjištění, zda zaměstnavatel v jiném členském státě vykonává kromě čistě 

interního řízení nebo administrativní činnosti též jiné podstatné činnosti, se provede 
celkové posouzení všech skutečností charakterizujících činnosti, jež provádí 
zaměstnavatel v jiném členském státě a v České republice, přičemž se vezme v 
úvahu širší časové období. Toto posouzení zahrnuje zejména 
1. místo, kde má zaměstnavatel své sídlo, správu a využívá kancelářské prostory, 
2. místo, kde zaměstnavatel platí daně a příspěvky sociálního pojištění,  
3. místo, kde má zaměstnavatel povolení k výkonu příslušné činnosti, případně, kde 
je zaregistrován u obchodní komory nebo jiných profesních subjektů, 
4. místo, kde zaměstnavatel vykonává hlavní předmět podnikání, a kde zaměstnává 
zaměstnance vykonávající administrativní práce, 
5. místo, kde zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovněprávního vztahu 
a odkud jsou zaměstnanci vysíláni, 
6. právo rozhodné, kterým se řídí pracovněprávní vztahy uzavřené mezi 
zaměstnavatelem vysílanými zaměstnanci, 
7. počet zaměstnavatelem realizovaných nadnárodních služeb nebo výše obratu 
uskutečněného v jiném členském státě s přihlédnutím ke specifické situaci zejména 
nově založených podniků a malých a středních podniků. 

b) Za účelem zjištění, zda vyslaný zaměstnanec vykoná práci v České republice, nebo 
obvykle pracuje v jiném členském státě, se zkoumají veškeré skutečnosti 
charakterizující tuto práci a zaměstnance. Je zkoumáno zejména 
1. zda zaměstnanec vykonává práci v České republice po omezenou dobu, 
2. místo, kde zaměstnanec běžně pracuje, 
3. datum, ke kterému bylo vyslání zaměstnance zahájeno, 
4. zda se zaměstnanec po skončení vyslání vrací do jiného členského státu, ze 
kterého byl vyslán, anebo má v tomto jiném členském státě pokračovat ve výkonu 
práce,  
5. povaha vykonávaných činností, 
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6. skutečnost, zda dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí 
zaměstnavatel, který zaměstnance vysílá, a způsob jejich poskytování nebo 
proplácení; 
7. zda pracovní místo bylo opakovaně obsazované týmž nebo jiným zaměstnancem. 

____________________  
79) Například § 319 zákoníku práce.“. 

CELEX 32014L0067 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 
3. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „bezpečnosti práce“ vkládají slova 

„, pracovněprávních vztahů“. 
 
4. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují nová písmena g) až i), 

která včetně poznámky pod čarou č. 80 znějí: 
 

„g) podává žádosti na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie80), 

h) informuje Evropskou komisi o přetrvávajících problémech při výměně informací 
s jinými členskými státy, 

i) poskytuje v českém jazyce a v dalších nejvhodnějších jazycích informace 
o pracovních podmínkách zaměstnanců vyslaných k výkonu práce při poskytování 
nadnárodních služeb, a to způsobem umožňující dálkový přístup. 

____________________  
80) Nařízení 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES („nařízení o 
systému IMI“).“. 

 CELEX 32014L0067 
 
5. Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
 
 „10) § 105 zákoníku práce 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.“. 

 
6. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují nová písmena n) a o), 

která znějí: 
„n) podávat Úřadu podnět na podání žádosti orgánu jiného členského státu 

oprávněného podle práva jiného členského státu poskytovat nebo požadovat 
přeshraniční spolupráci při kontrole dodržování právních předpisů upravujících 
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vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb 1 
(dále jen „příslušný orgán“) o 
1. poskytnutí přeshraniční spolupráce, 
2. doručení rozhodnutí o uložení pokuty a sním souvisejících písemností,  
3. výkon rozhodnutí, 

o) informovat příslušný orgán o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnanců, 
v případě, že má pochybnosti o skutečnostech souvisejících s vysláním 
zaměstnance z jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v České 
republice v rámci nadnárodního poskytování služeb.“. 

 
7. Za § 37 se vkládají nové § 37a a 37b, které včetně poznámek pod čarou č. 81 a 82 znějí:  

 
„§ 37a 

  (1) Za úhradu pokuty uložené za přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo za 
správní delikt podle § 26 odst. 1 písm. b) ručí právnická nebo fyzická osoba, ke které 
na základě uzavřené smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem vyslala k plnění úkolů 
vyplývajících z této smlouvy jiná právnická nebo fyzická osoba, jež neposkytla cizinci 
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
splňujícímu podmínky pro zaměstnávání stanovené zákonem o zaměstnanosti (dále jen 
„cizinci“), občanu Evropské unie, jeho rodinnému příslušníku nebo rodinnému 
příslušníku občana České republiky uvedeným v § 3 odst. 2 a 3 zákona 
o zaměstnanosti (dále jen „občanu Evropské unie, jeho rodinnému příslušníku nebo 
rodinnému příslušníku občana České republiky“) mzdu6) alespoň ve výši minimální 
mzdy40) a v případě stanoveném v zákoníku práce alespoň ve výši nejnižší úrovně 
zaručené mzdy81) nebo plat alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy81).  

 
  (2) O tom, zda ručení podle odstavce 1 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá úřad 

nebo inspektorát, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni, rozhodnutí. 
Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo za 
správní delikt podle § 26 odst. 1 písm. b).  
____________________  
81) § 112 odst. 2 zákoníku práce. 

CELEX 32014L0067 
 

§ 37b 
(1) Právnická nebo fyzická osoba, které byla pravomocně uložena pokuta za 

správní delikt podle § 26 odst. 1 písm. b) nebo za přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) 
je povinna uhradit 

  
a) dlužnou odměnu cizinci, občanu Evropské unie, jeho rodinnému příslušníku nebo 

rodinnému příslušníku občana České republiky, který byl na základě uzavřené 
smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem vyslán na území České republiky, 
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kterému nebyla poskytnuta mzda6) alespoň ve výši minimální mzdy40) a v případě 
stanoveném v zákoníku práce alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy81) 

nebo plat alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy81),  
 
b) náklady související s doručením dlužné odměny podle písmene a), a to i do státu, 

jehož je cizinec, občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník nebo rodinný 
příslušník občana České republiky občanem, anebo v případě, že je osobou bez 
státního občanství, do státu jeho posledního trvalého bydliště, popřípadě do jiného 
státu, ve kterém má povolen pobyt. 

  
(2) Má se za to, že dlužná odměna podle odstavce 1 písm. a) přísluší ve výši 

základní měsíční sazby minimální mzdy82) za každý měsíc neposkytnutí mzdy6) nebo 
platu7), alespoň ve výši minimální mzdy40), popřípadě nejnižší úrovně zaručené mzdy 
nebo plat ve stanovené výši. Má se za to, že cizinec, občan Evropské unie, jeho 
rodinný příslušník nebo rodinný příslušník občana České republiky vykonával práci 3 
měsíce. 

  
  (3) Za splnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) ručí právnická nebo 

fyzická osoba, ke které na základě uzavřené smlouvy se zahraničním zaměstnavatelem 
vyslala k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy jiná právnická nebo fyzická 
osoba, jež neposkytla cizinci, občanu Evropské unie, jeho rodinnému příslušníku nebo 
rodinnému příslušníku občana České republiky mzdu6) alespoň ve výši minimální 
mzdy40) a v případě stanoveném v zákoníku práce alespoň ve výši nejnižší úrovně 
zaručené mzdy81) nebo plat alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy81). Ručení 
vzniká pouze v případě, pokud o neposkytnutí mzdy6) nebo platu7) alespoň ve výši 
minimální mzdy40), popřípadě nejnižší úrovně zaručené mzdy nebo platu ve stanovené 
výši tyto osoby věděly nebo při vynaložení náležité péče vědět měly a mohly. 

  
  (4) O tom, zda ručení podle odstavce 3 vzniklo a kdo je ručitelem, vydá úřad 

nebo inspektorát, který o uložení pokuty rozhodoval v prvním stupni, rozhodnutí. 
Správní řízení podle věty první lze zahájit nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo za 
správní delikt podle § 26 odst. 1 písm. b). 
____________________  
82) § 111 zákoníku práce.“. 

CELEX 32014L0067 
 

 8. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní: 

 

„ČÁST PÁTÁ 
 

KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
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§ 37c 
Přístup k informacím a správní spolupráce 

 
(1) Úřad ve spolupráci s inspektoráty na základě odůvodněné žádosti příslušného 

orgánu podané na jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie80), která se týká zaměstnavatele usazeného v České republice bezplatně  
 
a) poskytne příslušnému orgánu informace za účelem identifikace vyslání a kontrolou 

dodržování právních předpisů upravujících postavení zaměstnanců vyslaných 
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, 

 
b) prošetří skutečnosti související s vysláním zaměstnance,  
 
c) poskytne písemnosti související s vysláním zaměstnance. 
 
Úřad poskytne informace podle písmene a) 

1. v odůvodněných naléhavých případech vyžadujících nahlížení do příslušných 
rejstříků bez zbytečného odkladu, nejvýše však do 2 dnů, 
2. v ostatních případech nejpozději do 25 pracovních dnů od obdržení žádosti. 
 

(2) Pokud nebude možné vyřídit žádost podle odstavce 1, bude úřad o této 
skutečnosti informovat příslušný orgán. Úřad bez zbytečného odkladu informuje 
příslušný orgán o skutečnostech souvisejících s vysláním, pokud jsou pochybnosti o 
dodržování pracovních a mzdových podmínek. 
 

(3) Úřad může požádat příslušný orgán o poskytnutí přeshraniční spolupráce v 
rozsahu podle odstavce 1 písmene a), b) a c) která se týká zaměstnavatele z jiného 
členského státu Evropské unie. Informace poskytnuté příslušným orgánem na základě 
této žádosti může Úřad využít pouze za účelem kontroly dodržování právních předpisů 
upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování 
služeb. 

 
§ 37d 

Doručování 
 

(1) V případě, že nelze rozhodnutí o uložení pokuty a s ním související písemnosti 
doručit zaměstnavateli usazenému v jiném členském státu Evropské unie, který vysílá 
zaměstnance k výkonu práce na území České republiky v rámci nadnárodního 
poskytování služeb, požádá úřad příslušný orgán o doručení rozhodnutí o uložení pokuty 
a s ním související písemnosti tomuto zaměstnavateli. Pokud příslušný orgán nemůže 
rozhodnutí o uložení pokuty a s ním související písemnost doručit tomuto zaměstnavateli, 
považuje se rozhodnutí o uložení pokuty a s ním související písemnost dnem oznámení 
této skutečnosti příslušným orgánem úřadu za doručené.  
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(2) Úřad na základě žádosti příslušného orgánu podané na jednotném formuláři 
postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80) 

 

a)  doručí zaměstnavateli usazenému v České republice vysílajícímu zaměstnance 
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského 
státu Evropské unie rozhodnutí o uložení pokuty vydané v jiném členském státě, 
anebo 

 
b)  zabezpečí vymáhání pokuty uložené pravomocným a vykonatelným rozhodnutím 

vydaným v jiném členském státě. 
 

(3) Úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí 
žádosti podle odstavce 2 doručí zaměstnavateli usazenému v České republice 
vysílajícímu zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na 
území jiného členského státu Evropské unie rozhodnutí o uložení pokuty; podle písmene 
b) doručí obecnému správci daně podle daňového řádu žádost o vymáhání pokuty. Úřad 
odmítne žádost, pokud žádost není úplná anebo pokud zjevně neodpovídá příslušnému 
rozhodnutí. Úřad může odmítnout žádost, pokud je zjevné, že vymáhání pokuty by bylo 
nehospodárné. 
 

(4) Pokud se neuplatní postup podle odstavce 3, úřad postoupí žádost vymáhání 
pokuty uložené pravomocným a vykonatelným rozhodnutím vydaným v jiném členském 
státu obecnému správci daně. Pokuta uložená v jiném členském státu je příjmem státního 
rozpočtu, který spravuje a vymáhá obecný správce daně podle daňového řádu. 
Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí přiložené k této žádosti je exekučním titulem 
a nepodléhá uznání podle zákona o mezinárodním právu soukromém. 
 

(5) Opravný prostředek proti rozhodnutí o uložení pokuty se předkládá orgánu 
určenému v tomto rozhodnutí nebo orgánu určenému právními předpisy jiného členského 
státu, ve kterém byla pokuta uložená. 
 

(6) Úřad informuje bez zbytečného odkladu příslušný orgán o  
 

a) úkonech, které byly uskutečněny na základě jeho žádosti podle odstavce 1 a datu 
doručení rozhodnutí, 

 
b) důvodech odmítnutí žádosti. 
 
(7) Pokud po přijetí žádosti o zabezpečení vymáhání pokuty uložené pravomocným 
a vykonatelným rozhodnutím vydaným v jiném členském státě došlo k napadení 
rozhodnutí podle právních předpisů jiného členského státu, ve kterém byla pokuta 
uložená, bude výkon rozhodnutí odložen. 
  
(8) Pokutu uloženou v jiné měně než je česká koruna převede úřad na české koruny podle 
kursů devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou platných v den uložení 
pokuty.“. 

CELEX 32014L0067 
 
Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá.  
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Čl. IV 

Přechodné ustanovení 

 
Práva a povinnosti podle § 37a a § 37b zákona č. 251/2005 Sb. vzniklé přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 251/2005 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 
 

Čl. V 

Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení.  
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