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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OZNAČNÝCH JAKO ZÁSADNÍ K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
IXa. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 19. 
května 2015, s termínem dodání stanovisek do 9. června 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort  Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Obecně k části první: 
Ministerstvo vnitra obecně vítá snahu předkladatele zákona o důslednější 
regulaci agentur práce a agenturního zaměstnávání. Z pozice gestora 
problematiky boje proti obchodování s lidmi za účelem pracovního 
vykořisťování však musíme poznamenat, že tato snaha nebude účinná, pokud 
zároveň nebude dostatečná pozornost věnována otázce, jakým způsobem 
dochází v oblasti agenturního zaměstnávání k obcházení zákona. 
 
Ze soudních rozhodnutí je nám známo, že potřeba povolení ke zprostředkování 
zaměstnání je obchodními společnostmi obcházena za pomoci uzavírání smluv 
o dílo a smluv nájemních. Konkrétně dochází k tomu, že zaměstnavatel, který 
potřebuje „outsourcovat“ svou výrobu, neuzavře s agenturou práce smlouvu  
o dočasném přidělení zaměstnance, nýbrž pronajme část svých výrobních 
prostor (např. jednu pásovou linku) jiné obchodní společnosti, se kterou 
zároveň uzavře smlouvu o dílo, kdy tímto dílem je tedy výrobek, jež 
zaměstnavatel běžně produkuje v rámci svého předmětu podnikání nebo 
činnosti. 
 
Na základě výše uvedeného tedy Ministerstvo vnitra navrhuje zakotvení 
zákazu uzavírání závazkových vztahů, na jejichž základě budou osoby odlišné 
od zaměstnanců zhotovovat na pracovišti zaměstnavatele výrobky úzce 
související s předmětem podnikání či činnosti zaměstnavatele, kdy zároveň 
zaměstnavatel bude odběratelem těchto výrobků. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

VYSVĚTLENO 
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo skutečnosti, 
že některé podnikatelské subjekty se oblast agenturního 
zaměstnávání snaží obcházet prostřednictvím tzv. „outsorcingu“ 
v rámci uzavíraných smluv o dílo. Poradou vedení Ministerstva 
práce a sociálních věcí konanou dne 12. února 2015 byla též 
schválena opatření nelegislativní povahy, mezi která patří zvýšená 
pozornost a intenzivnější kontrola tzv. zastřeného agenturního 
zaměstnávání. Ačkoliv souhlasíme s názorem Ministerstva vnitra, 
že je nutné potírat tzv. zastřené agenturní zaměstnávání, jsme toho 
názoru, že tohoto cíle lze dosáhnout prozatím jinými prostředky než 
úpravou zákona.   
 
Této problematice bude věnována větší pozornost, nejen z toho 
důvodu, že již tvoří součást hlavního kontrolního úkolu Státního 
úřadu inspekce práce, ale dojde též k užší spolupráci inspektorů, 
kteří se specializují na kontrolu agenturního zaměstnávání včetně 
zavedení metodiky, jak zastřené agenturní zaměstnávání posuzovat. 
Současně náměty na zefektivnění kontrolní činnosti a budou 
diskutovány na Pracovní skupině RHSD pro agenturní 
zaměstnávání, jejímiž členy jsou také sociální partneři a na její 
jednání budou zváni i zástupci nejen Odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra, ale též zástupci Odboru  bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality. V dané oblasti lze již poukázat na 
recentní rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 
2015, 2 Ads 173/2014 – 28, v němž tento soud dospěl k závěru, že 
se v případě stěžovatele jednalo o pronájem pracovní síly, tedy 
slovy zákona o zaměstnanosti o zprostředkování zaměstnání 
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agenturou práce. Teprve poté, co by byla shora uvedená opatření 
nelegislativní povahy shledána neefektivní a neúčelná, zváží 
Ministerstvo práce a sociálních věcí přijetí legislativních změn, 
tedy případné  navržení nových skutkových podstat přestupku, resp. 
správního deliktu, jejichž cílem by bylo potírání tzv. zastřeného 
zprostředkování zaměstnání.   

Z K součinnosti s Ministerstvem vnitra ve věci vydávání povolení agenturám 
práce: 
S ohledem na skutečnost, že v budoucnu budou opakovaná povolení ke 
zprostředkování zaměstnání vydávána na dobu neurčitou, nebude již možné 
řešit případnou nápravu méně závažných nedostatků vydáním podmíněného 
souhlasu Ministerstva vnitra s prodloužením povolení. Z hlediska procesní 
ekonomie pak nepovažujeme za účelné, aby v případě zjištění méně závažných 
nedostatků bylo zahajováno řízení o odejmutí povolení.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

VYSVĚTLENO 
Správní řád ani zákon o zaměstnanosti nestanoví, zda může závazné 
stanovisko Ministerstva vnitra v případě správního řízení  
o udělení/odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 
obsahovat např. podmínky (a jaké, tzn. v jakém rozsahu), které by 
se měly stát součástí rozhodnutí Úřadu práce České republiky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že takovou možnost zákon výslovně 
nestanoví, závazné stanovisko by žádné podmínky obsahovat 
nemělo. Při absenci zákonného zmocnění ostatně není ani jasné, 
jaké podmínky lze do závazného stanoviska Ministerstva vnitra 
vtělit. 
 
Dle našeho názoru nemusí nutně dojít k zavádění nových opatření  
a nástrojů do zákona o zaměstnanosti a uváděnou situaci lze řešit 
prostřednictvím stávajících mechanismů, které nabízejí jiné právní 
předpisy. Předně spolupráci správních orgánů předpokládá ust. § 8 
odst. 2 správního řádu, podle kterého správní orgány vzájemně 
spolupracují v zájmu dobré správy. V souladu s touto zásadou 
ukotvuje ust. § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), povinnost kontrolního orgánu předat svá zjištění  
o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své 
působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat 
sankce za zjištěné nedostatky. To se týká i úkonů před zahájením 
kontroly samotné. 
 
Pokud Ministerstvo vnitra ze své úřední činnosti v budoucnu zjistí, 
že je třeba, aby agentura práce provedla nápravu méně závažných 
nedostatků, mezi které počítáme např. označení jejího sídla či 
pracoviště, může tento poznatek předat Úřadu práce České 
republiky – generální ředitelství, který agenturu práce vyzve 
k odstranění závadného stavu, aniž by zahajoval správní řízení. 
V případě, že na výzvu agentura práce reagovat nebude, případně 
nedoloží Úřadu práce České republiky doklady, kterými by 
prokázala odstranění vytýkaných nedostatků, bude na místě zahájit 
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správní řízení o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 
dle ust. § 63 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, v tomto řízení 
Ministerstvo vnitra vydá nové stanovisko podle § 60a zákona  
o zaměstnanosti. 

Z K čl. I bodům 3, 8 a 9 – k § 60 odst. 2 a k § 61 odst. 2 a 4 zákona o 
zaměstnanosti: 
Upozorňujeme na problematickou dikci ustanovení § 60 odst. 2, které upravuje 
podmínky pro udělení povolení. Naše připomínka se týká zejména poslední 
podmínky spočívající v tom, že osoba nevykonávala v posledních 3 letech 
funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, které bylo odejmuto 
povolení. Navrhované znění stanoví, že podmínkou povolení je čestné 
prohlášení o této skutečnosti. Podle našeho názoru by bylo vhodnější  
v odstavci 2 stanovit pouze skutečnou povinnost a až v některém  
z následujících odstavců upravit, že tato podmínka se dokládá čestným 
prohlášením (podobně jako v případě bezúhonnosti, která je primárně upravena 
v odstavci 2 a následně je v odstavci 4 upřesněno, že se dokládá výpisem  
z evidence Rejstříku trestů). Dále nepovažujeme za vhodnou formulaci věty za 
středníkem „to neplatí, bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání 
odejmuto podle § 63 odst. 2 písm. g) nebo h)“. Gramatickým výkladem je 
možné dojít k závěru, že čestné prohlášení není vyžadováno, pokud bylo 
povolení odejmuto podle § 63 odst. 2 písm. g) nebo h), což zřejmě není 
úmyslem předkladatele. Spíše jde o to, že odnětí povolení podle § 63 odst. 2 
písm. g) a h) není překážkou udělení nově žádaného povolení. 
Připomínka ohledně problematického výkladu části věty za středníkem se 
vztahuje rovněž na ustanovení § 61 odst. 2 a 4. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
Navrhujeme text ust. § 60 odst. 2 zákona o zaměstnanosti upravit 
v tom smyslu, že podmínkou udělení povolení ke zprostředkování 
zaměstnání je mimo jiné skutečnost, že fyzická osoba v posledních 
3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické 
osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování 
zaměstnání z důvodu dle § 63 odst. 2 písm. a) až f) v době, kdy 
nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto 
povolení. 
 
V tomto smyslu akceptujeme i připomínku ohledně 
problematického výkladu části věty za středníkem. Předmětný 
dovětek vypouštíme, neboť přeformulováním znění pozbyl smyslu.  
 
Obdobně lze uvést k navrhovanému ust. § 61 odst. 2 a 4 zákona 
o zaměstnanosti, kdy na základě připomínky Ministerstva vnitra 
bude dovětek vypuštěn. Přílohou žádosti o povolení ke 
zprostředkování zaměstnání bude čestné prohlášení odpovědného 
zástupce, že v posledních 3 letech nevykonával funkci 
odpovědného zástupce u právnické osoby, které bylo odejmuto 
povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodu dle § 63 odst. 2 
písm. a) až f) zákona o zaměstnanosti v době, kdy nastaly nebo 
trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení. 

Z Nad rámec návrhu k § 60a zákona o zaměstnanosti: 
Z hlediska právní jistoty žadatele o zprostředkování zaměstnání, ale  
i odstranění pochybností o rozsahu posuzovaných dokumentů, požadujeme do 
§ 60a zákona o zaměstnanosti doplnit, že Ministerstvo vnitra je oprávněno si 
vyžádat listiny prokazující právní důvod užívání prostor sídla, resp. pracoviště. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
Do § 60a zákona o zaměstnanosti bude doplněna věta, že 
Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska je za 
účelem posouzení udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání 
z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích 
osob oprávněno vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání 
prostor sídla a pracoviště. 

Z K čl. I bodu 10 – k § 62 odst. 3 zákona o zaměstnanosti: 
Upozorňujeme, že navrhované znění ustanovení (na rozdíl od znění 
stávajícího) neupravuje, na jakou dobu se vydává povolení ke zprostředkování 
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) pro právnické a fyzické osoby, na 
něž se nevztahuje zákon o volném pohybu služeb. Předchozí věty totiž nejsou 
obecné, ale vztahují se pouze k písm. b). 

VYSVĚTLENO 
Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění 
pozdějších předpisů, se obecně vztahuje na veškeré agentury práce, 
pouze ust. § § 2 odst. 2 písm. a) tohoto zákona uvádí, že na činnosti 
uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze ustanovení  
o jednotných kontaktních místech podle § 13 až 17; jedná se  
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Dále považujeme za vhodné přímo v textu zákona upřesnit, co se rozumí 
„opakovaným povolením“, zejména jak dlouhá může být prodleva mezi 
koncem platnosti povolení na dobu určitou a žádostí o následné povolení na 
dobu neurčitou. Také podmínka, že o opakované povolení se jedná pouze  
v případě, kdy nebylo původní povolení oprávněné osobě odejmuto, jak je 
uvedeno v důvodové zprávě, podle našeho názoru jednoznačně z textu zákona 
nevyplývá. Tuto připomínku uplatňujeme také s ohledem na změnu zákona  
o správních poplatcích, který zavádí novou položku spojenou s vydáním 
opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání, aniž by byl tento termín 
v právním řádu definován. 
 
Zároveň je potřeba upozornit na použité slovo „maximálně“ ze kterého lze 
odvodit, že je možné udělit povolení i na kratší dobu než 3 roky. Podmínky 
udělení povolení na kratší dobu by bylo nutné uvést v textu zákona. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

o služby právnických nebo fyzických osob, pokud mají povolení ke 
zprostředkování zaměstnání (agentury práce), spočívající ve 
zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení 
zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Tedy zákon o volném pohybu služeb se vztahuje na 
zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona 
o zaměstnanosti. Na základě shora uvedeného proto navrhujeme 
vypustit slova „, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu 
služeb,“.    
 
Pokud se týká výkladu slova opakovaně, pak do znění zákona  
o zaměstnanosti bude vloženo, že se jím rozumí povolení, které 
bylo vydáno na žádost podanou v době do 3 měsíců ode dne 
uplynutí doby platnosti původního povolení vydaného na dobu 
určitou, které v době před podáním žádosti o vydání opakovaného 
povolení nezaniklo z důvodu smrtí fyzické osoby nebo zániku 
právnické osoby, výmazu podniku zahraniční osoby nebo 
organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního 
rejstříku, nebo rozhodnutí generálního ředitelství Úřadu práce 
České republiky o odejmutí povolení. 
 
Ze slova „maximálně“ lze skutečně odvodit, že je možné udělit 
povolení i na kratší dobu než 3 roky. Nicméně navrhovaná právní 
úprava pouze přejímá současný text zákona o zaměstnanosti, při 
jehož aplikaci nebyly shledány žádné nedostatky. Tímto 
odůvodněním též rozšíříme relevantní část důvodové zprávy. 

Z K čl. I bodu 18 – k § 66a zákona o zaměstnanosti: 
Nesouhlasíme se stanoveným maximálním možným limitem 15% přidělených 
zaměstnanců, kteří mohou u daného uživatele v podniku vykonávat závislou 
práci. V důvodové zprávě postrádáme bližší analýzu dané problematiky, jsou  
v ní totiž zmiňovány pouze dopady a náklady spojené s povinností 
přepočítávání počtu zaměstnanců, nikoli dopady na samotnou praxi 
zaměstnávání a následně i dopady na zaměstnance. 
 
Jsme toho názoru, že navrhované opatření by znamenalo neodůvodněnou 
překážku vstupu na český trh zahraničních firem, které v době zakládání 
podniku nemají reálnou možnost bez pomoci agentur práce v krátkém čase 
naplnit pracovní kapacity a zahájit výrobu. Zaváděným opatřením by tedy 
mohlo dojít k zmenšení atraktivity českého trhu pro zahraniční investory  
a naopak by došlo ke zhoršení situace na českém pracovním trhu. Je třeba vzít 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení bude vypuštěno. 
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v potaz i podniky, které mají pouze krátkodobé zakázky (např. vyžadují 
zvýšený počet zaměstnanců jen pro účely splnění zakázky), které by bez 
agentur práce bylo velice obtížné splnit. Předkladatel dále nevzal v potaz reálné 
ohrožení činnosti některých zaměstnavatelů a samotných agentur práce, pro 
které toto opatření může mít vážné důsledky. 
 
Důvodová zpráva již blíže neřeší, proč předkladatel zvolil kvótu ve výši právě 
15%, a co od zavedeného opatření očekává. Zavedení kvót dle našeho mínění 
nepovede k rovnějšímu zacházení s agenturními zaměstnanci, ale pouze  
k zmenšení případů porušení stanovených předpisů agenturami práce.  
U zbylých 15% agenturních zaměstnanců nicméně zůstane situace stejná jako 
nyní. Jsme toho názoru, že daná problematika si zaslouží hlubší analýzu  
a podrobný dialog se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.  
 
V důvodové zprávě bude nutné také uvést bližší informace o obsahu 
prováděcího právního předpisu, jehož vydání předpokládá odstavec 2. Ostatně 
zmocnění ke stanovení „způsobu přepočtu“ terminologicky nenavazuje na  
odst. 1, v němž se o žádném přepočtu nehovoří.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

Z K čl. I bodu 23 – k § 84 odst. 2 zákona o zaměstnanosti: 
Pod bodem 1. je stanoveno, že registr obsahuje identifikační údaje 
zaměstnavatele uvedeného v § 81 odst. 2 písm. b). Podle ustanovení § 81 odst. 
3 ve spojení s odst. 2 písm. b) mohou do registru uvádět předepsané údaje 
rovněž osoby samostatné výdělečně činné, s nimiž ovšem bod 1. nepočítá. 
Požadujeme tedy ustanovení v tomto ohledu doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Podle zákona o zaměstnanosti mohou náhradní plnění poskytovat  
i osoby samostatně výdělečně činné, které nemají žádné 
zaměstnance, tedy souhrnné slovo „zaměstnavatel“ tady nestačí. 

Z Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti správního 
trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona uplatňujeme následující 
připomínky, které vychází ze Zásad právní úpravy přestupků a jiných 
správních deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy, jejichž 
cílem je sjednocení právní úpravy v souladu s koncepcí současné reformy 
správního trestání. 
 
K § 139 zákona o zaměstnanosti: 
1. Skutkovou podstatu upravenou v odst. 1 písm. h) požadujeme upravit. Je 
nutné zpřesnit odkaz na porušenou právní povinnost a současně odstranit 
skutečnosti, které již vyplývají z § 58a (odkaz na § 14 odst. 1 písm. b), 
ustanovení o lhůtě a orgánu, kterému se pojištění dokládá). Navrhujeme 
následující znění skutkové podstaty:  
„h) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí  

AKCEPTOVÁNO 
1 – souhlasíme s navrhovaným zněním § 139 odst. 1 písm. h) 
zákona o zaměstnanosti s tím, že dále navrhujeme doplnit za slova 
„povolení ke zprostředkování zaměstnání“ slova „doklad o“. 
Navrhované znění je následující: 
„h) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání doklad 
o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2, nebo“. 
2 – souhlasíme s navrhovaným zněním § 139 odst. 1 písm. i) 
zákona o zaměstnanosti, text bude upraven 
3 a 4 – souhlasíme, text bude upraven  
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o povolení ke zprostředkování zaměstnání sjednání pojištění podle § 58a odst. 
2, nebo“. 
2. Požadujeme dále upravit skutkovou podstatu upravenou pod písmenem i)  
v odstavci 1, zejména zpřesněním odkazu i popisu samotného protiprávního 
jednání. Navrhujeme toto znění:  
„i) jako uživatel v rozporu s § 66a odst. 1 nezabezpečí, aby podíl u něj  
k výkonu práce dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší než nejvyšší 
přípustný podíl ze všech jeho zaměstnanců.“. 
3. V souladu s legislativní technikou správního trestání požadujeme upravit 
návětí odstavce 3 tak, aby obsahovalo celou část věty, která je shodná pro 
všechny body ustanovení. Návětí by pak mělo znít: „Za přestupek lze uložit 
pokutu do“. Dále je nutné přizpůsobit slovosled jednotlivých bodů, a to podle 
následujícího vzoru:  
„a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo i) anebo 
podle odstavce 2 písm. a) nebo b),“. 
4. Upozorňujeme, že všechny spojky v odstavci 3 mezi jednotlivými 
ustanoveními by měly být ve tvaru „nebo“ (popř. „anebo“, pokud se spojka 
používá v jednom ustanovení vícekrát), jelikož se jedná o alternativní výčet, tj. 
pokuta může být uložena při spáchání pouze jednoho z uvedených přestupků, 
nikoliv všech najednou. Současnou dikci s chybnou spojkou „a“ požadujeme 
upravit (viz výše uvedený vzor u bodu 3). 
Skutkové podstaty v § 140 odstavci 1 pod písmeny f) a g) a ustanovení o výši 
pokut (odstavec 4) požadujeme rovněž upravit podle předchozích připomínek  
k ustanovení § 139. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

Z K čl. IV bodu 2 – k § 11a zákona o inspekci práce: 
1. Požadujeme zpřesnit návětí skutkových podstat, jelikož přestupku se v tomto 
případě může dopustit pouze zaměstnavatel, kterému jsou příslušné právní 
povinnosti adresovány. Současně požadujeme z návětí vypustit, že se jedná  
o přestupek na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, jelikož 
tato skutečnost vyplývá již z nadpisu ustanovení. Navrhujeme tuto dikci: 
„Fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že“. 
2. V souladu s legislativní technikou vytváření ustanovení upravujících správní 
trestání požadujeme revidovat znění skutkových podstat pod písmeny a) a b). 
Zejména z písmene a) je vhodné vypustit okolnosti, které již vyplývají  
z ustanovení, na něž je odkazováno. Navrhujeme toto znění: 
„a) v rozporu s § 316 odst. 2 zákoníku práce narušuje soukromí zaměstnance 
na pracovištích a společných prostorách zaměstnavatele některým ze 
zakázaných způsobů, 
b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění 

AKCEPTOVÁNO 
Text bude u všech 3 uváděných bodů upraven dle připomínky. 
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podle § 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo“. 
3. Podobně jako u připomínky k § 139 zákona o zaměstnanosti požadujeme 
upravit návětí odstavce 2 tak, aby obsahoval celou část věty, která je shodná 
pro následující písmena ustanovení, tedy: „Za přestupek podle odstavce 1 lze 
uložit pokutu do“. Jednotlivá písmena je pak nutno této dikci přizpůsobit:  
„a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo c), 
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).“. 
Rovněž upozorňujeme, že spojka mezi alternativami v ustanovení o výši pokut 
musí být ve tvaru „nebo“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

Z K čl. IV bodu 3 – k § 20a zákona o inspekci práce: 
1. Požadujeme upravit návětí odstavce z obdobných důvodů jako u § 11a.  
V ustanovení § 308 a § 309 zákoníku práce se ukládají povinnosti agentuře 
práce, resp. jejímu zaměstnanci, a uživateli. Měl by být proto postihován 
uživatel jako zvláštní subjekt přestupku, a nikoli jakákoli „běžná“ fyzická 
osoba. Objektem přestupků na úseku agenturního zaměstnávání je podle 
našeho názoru ochrana práv zaměstnanců agentury práce. Podle § 14 odst. 1 
písm. b) zákona o zaměstnanosti se zprostředkováním zaměstnání rozumí 
zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, 
kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje  
a dohlíží na její provedení (dále jen "uživatel"). Navrhujeme toto znění: 
„Fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku tím, že“. 
Současně upozorňujeme, že použitá poznámka pod čarou nemá normativní 
charakter, navíc i zákoník práce, jehož porušení je znakem těchto skutkových 
podstat přestupků, pojem „uživatel“ užívá, aniž by na zákon o zaměstnanosti 
jakkoli odkazoval, jedná se proto podle našeho názoru o pojem, který je  
v oblasti agenturního zaměstnávání obecně známý a používaný, a proto není 
nutné na něj zvláště odkazovat. 
2. Požadujeme upravit skutkové podstaty. Vzhledem k tomu, že se v písmenu 
b) postihuje porušení povinnosti podle § 308, který upravuje dohodu mezi 
agenturou práce a uživatelem, je nutno z písmene a) postih porušení § 308 
vypustit. U písmene b) není zřejmé, proč by se měl postih vztahovat pouze na 
porušení § 308 odst. 1 písm. f), a nikoliv na nezahrnutí dalších údajů v dohodě. 
Stejně tak by se měl postih vztahovat na nedodržení písemné formy, aby byla 
ochrana práv zaměstnanců komplexní. Skutkovou podstatu navrhujeme 
rozdělit do dvou písmen, resp. bodů podle jednotlivých povinností: 
„a) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 zákoníku práce, 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, nebo 

AKCEPTOVÁNO 
Ust. § 20a odst. 1 zákona o inspekci práce v navrhovaném znění se 
mohou vztahovat, jak na fyzickou osobu, která je uživatelem podle 
písm. b), tak fyzickou osobu, která uživatelem být podle písm. a) 
být nemusí – typicky agentura práce. Neshledáváme proto důvod  
k rozlišení subjektu přestupku na tzv. zvláštní subjekt přestupku 
v návětí uvedeného ust. Z praxe naopak vyplývá, že jsou to právě 
agentury práce, které bývají více postihovány za porušení ust. § 308 
a § 309 zákoníku práce. Pokud agenturní zaměstnání provozuje 
subjekt, který nedisponuje příslušným povolením ke 
zprostředkování zaměstnání, pak není de iure agenturou práce,  
a nebylo by možné mu uložit pokutu za spáchání tohoto přestupku 
v případě, kdy by prováděl tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. 
Orgány inspekce práce v takovém případě mohou primárně 
postihovat tento subjekt podle § 139 odst. 1 písm. b), resp. § 140 
odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, ale vedle toho však není 
vyloučeno aplikovat též toho též v § 20a, resp. § 33a zákona 
o inspekci práce.  
 
Nezahrnutí dalších údajů v dohodě bylo provedeno záměrně, aby 
nadále bylo společnou odpovědností agentury práce a uživatele. 
Speciální vyčlenění informace o pracovních a mzdových 
podmínkách srovnatelného zaměstnance bylo provedeno proto, že 
agentura, jako subjekt primárně odpovědný za zajištění těchto 
pracovních a mzdových podmínek podle § 309 odst. 5 zákoníku 
práce, nemůže mít tyto informace k dispozici. Disponuje jimi pouze 
uživatel. Ostatní požadavky zákona si může agentura práce sama 
“ohlídat“. 
 
V návaznosti na další vypořádání souhlasíme s Ministerstvem 
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c) úmyslně uvede nepravdivé informace v dohodě o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce.“. 
3. Výše pokuty by měla být odstupňovaná. Porušení povinností podle § 309 
zákoníku práce je podle našeho názoru závažnější než nedodržení obsahu a 
formy dohody podle § 308 zákoníku práce (kromě úmyslného uvedení 
nepravdivých údajů v dohodě). Navrhujeme proto pokutu do 1 milionu Kč 
vztáhnout pouze na porušení § 309 a úmyslné uvedení nepravdivých údajů,  
a za porušení § 308 stanovit sníženou pokutu do 500 000 Kč, a to např. 
následujícím způsobem: 
„(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo c), 
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b).“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

vnitra s následujícím znění: 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
 
Stran poznámky pod čarou se dle našeho jedná o legislativně 
technickou úpravu, kterou neakceptujeme. Argument 
o nenormativnosti se vztahuje na veškeré poznámky pod čarou. 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Bude ponechána jednotná horní hranice sankce ve výši 1 000 000 
Kč. Zákonné rozpětí, v němž je možné pokutu uložit, musí být 
dostatečně široké k tomu, aby orgán aplikující právní předpis mohl 
zohlednit skutečnosti uváděné Ministerstvem vnitra. Navíc široké 
rozpětí umožňuje orgánům inspekce práce zohlednit 
v individuálních případech majetkovou velikost subjektu, který je 
sankcionován. 

Z K čl. IV. bodu 4 – k § 24a zákona o inspekci práce: 
1. Požadujeme upravit návětí, podobně jako v případě ustanovení § 11a. 
Zaměstnavatelem může být navíc též podnikající fyzická osoba, není proto 
zřejmé, proč se na ní postih nevztahuje. Požadujeme tento subjekt doplnit 
(rovněž do nadpisu ustanovení), popřípadě vysvětlit, proč tuto osobu nelze 
postihovat. Příslušná pasáž by měla znít takto: 
„§ 24a 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany 
soukromí a osobních práv zaměstnanců 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí 
správního deliktu tím, že“. 
2. Skutkové podstaty pod písmeny a) a b) požadujeme upravit stejně jako 

AKCEPTOVÁNO 
Text bude upraven ve znění navrhovaném Ministerstvem vnitra. 
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v případě shodných skutkových podstat přestupků upravených v ustanovení  
§ 11a. 
3. Ustanovení o výši pokut požadujeme upravit obdobně jako v případě § 11a. 
Navíc upozorňujeme, že v případě správních deliktů právnických  
a podnikajících fyzických osob je nutné užít dikci „se uloží pokuta“, a nikoliv 
„lze uložit pokutu“ jako u přestupků. Zákon o přestupcích totiž stanoví zásadu 
oficiality, tj. že se přestupky projednávají z úřední povinnosti (vyjma přestupků 
projednávaných na návrh). Jelikož správní delikty žádný obecný kodex nemají 
a uplatní se na ně podpůrně správní řád, je nutné zásadu oficiality vyjádřit 
alespoň dikcí ustanovení, podle kterého se za správní delikt ukládají pokuty,  
a to tím způsobem, aby správní orgán měl povinnost pokutu uložit. Výkladem 
této dikce lze dojít k závěru, že správní delikty je rovněž nutné projednávat 
z úřední povinnosti. Navrhujeme tedy následující znění: 
„Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo c), 
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b).“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

Z K čl. IV. bodu 5 – k § 33a zákona o inspekci práce: 
1. Nadpis a návětí odstavce 1 požadujeme upravit obdobně jako v případě 
ustanovení § 24a s doplněním speciálního subjektu jako v § 20a: 
„§ 33a 
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku 
agenturního zaměstnávání 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí 
správního deliktu tím, že“ 
2. Skutkové podstaty požadujeme přepracovat stejným způsobem 
jako v případě shodných skutkových podstat přestupků upravených 
v ustanovení § 20a odst. 1. 
3. Ustanovení odstavce 3 o výši pokuty požadujeme upravit v souladu 
s připomínkou k § 24a odst. 2. Podobně jako v případě shodných skutkových 
podstat přestupků podle § 20a dáváme ke zvážení odstupňovat výši pokuty 
podle závažnosti správního deliktu. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Text bude upraven ve smyslu vypořádání zásadní připomínky  
k § 20a zákona o inspekci práce 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Z 1) K Části druhé (Změna zákoníku práce): 
 
MZV nesouhlasí s navrhovaným změnami uvedenými pod novelizačními body 
1. a 2., tj. nesouhlasí se zrušením ustanovení § 39 odstavec 6 včetně poznámky 
pod čarou a dále nesouhlasí s doplněním ustanovení § 363, kde se slova „§ 39 
odst. 2 až 6“ mají nahradit slovy „§ 39 odst. 2 až 5“.  
Tuto připomínku považuje MZV za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
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Odůvodnění:  
Zrušení navrhovaných ustanovení předkladatelem by vážně ohrozilo chod 
zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. MZV má pro svoji činnost v ústředí a na 
zastupitelských úřadech systemizováno minimum pracovních míst pro 
pracovní činnosti, jako jsou řidiči, kuchaři, domovníci, zahradníci apod. Tito 
zaměstnanci jsou kmenovými zaměstnanci Diplomatického servisu, jehož 
zřizovatelem je MZV, který má rovněž postavení agentury práce a zajišťuje 
podpůrné činnosti zejména pro zastupitelské úřady, bez nichž je chod těchto 
úřadů nemyslitelný. Specifikum zaměstnávání těchto zaměstnanců  
v pracovním poměru na dobu určitou, jeho opakování a prodlužování spočívá  
v tom, že tito zaměstnanci mohou být vysíláni k výkonu práce na zastupitelské 
úřady pouze prostřednictvím MZV, a to právě na dobu určitou, právě podle  
§ 39 s výjimkou uvedenou v odstavci 6 zákoníku práce. Z hlediska 
mezinárodně politického a ochrany bezpečnosti státu je žádoucí, aby se tito 
zaměstnanci vysílaní do zahraničí obměňovali. Zrušení předmětných 
ustanovení by vyvolalo dopad na rozpočet MZV a jeho podřízeného subjektu 
Diplomatického servisu, proto MZV s návrhem zásadně nesouhlasí.  
 

 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 
§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: 
 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
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odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno. 

Ministerstvo 
financí 
 
 

Z K čl. I bod 6: 
Není jasné, zda zřízení komise pro udělování povolení ke zprostředkování 
zaměstnání nebude vyžadovat nároky na státní rozpočet. V tomto smyslu je 
třeba doplnit důvodovou zprávu. V případě, že budou dopady, je nutné uvést, 
že budou kryty v rámci výdajových limitů kapitoly Ministerstvo práce  
a sociálních věcí. Zásadní připomínka. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Zřízení komise pro udělování povolení ke zprostředkování 
zaměstnání nebude mít žádné nároky na státní rozpočet. Členství  
a činnost vykonávaná v této komisi bude bez nároku na odměnu. 
V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva.  

Z K čl. I, bod 7 § 60b odst. 4: 
Požadujeme za slovo „propadne“ a za slovo „propadla“ vložit slovo „státu“. 
Dále požadujeme doplnit ustanovení, které stanoví, jak bude naloženo s kaucí, 
která nepropadla státu, resp. kdy a za jakých podmínek se kauce vrací žadateli. 
A dále požadujeme doplnit ustanovení, že „Pro správu placení kauce se použijí 

AKCEPTOVÁNO 
Legislativní text byl upraven a přepracován ve smyslu 
navrhovaného znění.  
Dojde ke sloučení ust. 60b odst. 1 a 2 zákona o zaměstnanosti do 
jediného odstavce tak, aby se vztahoval jak na právnické, tak na 
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přiměřeně ustanovení daňového řádu.“ Zásadní připomínka. 
 

fyzické osoby.  
Ust. § 60b bude doplněn textem že „Pro správu placení kauce se 
použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.“  
 
Text bude doplněn dle návrhu Ministerstva financí. 
Do ustanovení § 60b bude vložen text, podle kterého, pokud dojde 
k pravomocnému odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo odst. 3 kauce 
propadne a stane se příjmem státního rozpočtu.   

Ministerstvo 
školství mládeže a 
tělovýchovy 

Z Zásadní připomínky: 
 
K § 108 zákona o zaměstnanosti (nad rámec novely).  
Na základě dosavadních zkušeností s  aplikací ustanovení § 108 zákona 
o zaměstnanosti, který se též týká MŠMT, žádáme o jeho doplnění následovně: 
 
1. V § 108 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„Rekvalifikační zařízení je povinno informovat Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy o změně skutečnosti rozhodné pro udělení akreditace, ke které 
došlo v průběhu platnosti akreditace, a to do 1 měsíce ode dne, kdy taková 
změna nastala. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdělí 
rekvalifikačnímu zařízení stanovisko k oznámeným změnám rozhodných pro 
udělení akreditace do 1 měsíce ode dne doručení.“. 
 
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9. 
 
Odůvodnění:   
Akreditace je udělována na dobu 3 let. V průběhu platnosti akreditace dochází 
u některých akreditovaných rekvalifikačních zařízení ke změnám týkajícím se 
realizace akreditovaných kurzů (jiní lektoři, jiné vyučovací prostory apod.). 
MŠMT kontroluje, zda akreditované rekvalifikační zařízení zabezpečuje 
odpovídající úroveň vzdělávání a dodržuje podmínky udělené akreditace. Aby 
nedošlo k poklesu kvality realizovaných rekvalifikačních kurzů, musí být 
MŠMT průběžně informováno o nových skutečnostech.  

NEAKCEPTOVÁNO 
 – připomínka nad rámec návrhu zákona 
Ministerstvo práce a sociálních věcí provede ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
dopravy a dalšími dotčenými subjekty analýzu právní úpravy 
rekvalifikací (rekvalifikace zabezpečována Úřadem práce České 
republiky, zvolená rekvalifikace, rekvalifikace zaměstnanců)  
a následně bude navržena odpovídající legislativní změna. 
Legislativní změna navržená Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy může být provedena v rámci této novelizace. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za nesystémové 
provádět již v letošním roce dílčí novelizaci předmětného 
ustanovení. 
 

 Z 2.  V § 108 odst. 5 se vkládá nové písmeno a), které zní:  
„a) údaje uvedené v žádosti o akreditaci, na jejichž základě byla akreditace 
udělena, byly nepravdivé,“. 
 
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d). 
 
Odůvodnění:  Zvyšování kvality v oblasti udělovaných akreditací.  

NEAKCEPTOVÁNO  
 – připomínka nad rámec návrhu zákona 
Ministerstvo práce a sociálních věcí provede ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
dopravy a dalšími dotčenými subjekty analýzu právní úpravy 
rekvalifikací (rekvalifikace zabezpečována Úřadem práce České 
republiky, zvolená rekvalifikace, rekvalifikace zaměstnanců)  
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 a následně bude navržena odpovídající legislativní změna. 
Legislativní změna navržená Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy může být provedena v rámci této novelizace. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za nesystémové 
provádět již v letošním roce dílčí novelizaci předmětného 
ustanovení. 

 Z 3. V § 108 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„6) Byla-li akreditace odejmuta z důvodů uvedených v odstavci 5 písm. a) až 
c), nelze ji stejnému rekvalifikačnímu zařízení udělit v následujících třech 
letech ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí akreditace.“. 
 
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10. 
 
Odůvodnění:  Zvyšování kvality v oblasti udělovaných akreditací.  
 

NEAKCEPTOVÁNO  
– připomínka nad rámec návrhu zákona 
Ministerstvo práce a sociálních věcí provede ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 
dopravy a dalšími dotčenými subjekty analýzu právní úpravy 
rekvalifikací (rekvalifikace zabezpečována Úřadem práce České 
republiky, zvolená rekvalifikace, rekvalifikace zaměstnanců)  
a následně bude navržena odpovídající legislativní změna. 
Legislativní změna navržená Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy může být provedena v rámci této novelizace. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za nesystémové 
provádět již v letošním roce dílčí novelizaci předmětného 
ustanovení. 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace  
 

Z 1. V § 34a požadujeme za poslední větu doplnit následující větu: 
„Zaměstnanec může působit pravidelně na více pracovištích.“ 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) umožňuje zaměstnanci pracovat z více míst 
výkonu práce, uvedené doplnění je proto na místě.  
 

NEAKCEPTOVÁNO  
– připomínka nad rámec návrhu zákona 
Ačkoliv není jednoznačně uvedeno, ke kterému právnímu předpisu 
se má připomínka vztahovat, nejspíše se jedná o zákoník práce. 
Ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce umožňuje se 
zaměstnancem sjednat více než jedno místo výkonu práce. Z toho 
bez dalšího plyne, že takový zaměstnanec koná práce na více 
pracovištích. Současně stejný závěr plyne z toho, že místo výkonu 
práce může být sjednáno šířeji, než je konkrétní adresa (konkrétní 
obec, kraj, ale i celé území České republiky). Neshledáváme tedy 
důvod zákoník práce o navrhovanou větu doplňovat (připomínkové 
místo ostatně ani neuvádí důvod, pro který je navrženou změnu 
třeba provést). Dále je třeba zdůraznit, že § 34a zákoníku upravuje 
pouze problematiku pravidelného pracoviště pro účely cestovních 
náhrad, což je pojem odlišný od pojmu pracoviště. Navržené 
doplnění zákona by tak nemělo žádný přínos pro strany 
pracovněprávních vztahů. Předkladatel se pouze domnívá, že 
předmětným návrhem má dojít k úpravě podmínek práce z domova. 
Jak je uvedeno v níže uvedeném textu, s prací z domova je spjata 
též oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9VJYX5P)



14 
 

Z 2. V § 101 požadujeme za odst. 6 vložit nový odstavec 7 ve znění:  
„7) Výše uvedené povinnosti se netýkají pracoviště, pokud je tímto 
pracovištěm místo bydliště či pobytu zaměstnance, pokud se jedná o práce, 
které jsou zařazeny do první kategorie dle § 37 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 
pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli ve znění vyhl. č. 170/2013 Sb.“ 
Odůvodnění: 
Vložení nového odstavce požadujeme z důvodu nemožnosti zaměstnavatele 
zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci u svého zaměstnance doma. 
V současné době existuje mnoho činností, které se dají v zaměstnaneckém 
poměru vykonávat formou práce na dálku, obvykle pak prací z domova, a to 
často pouze v některých dnech. Práce z domu v zaměstnaneckém poměru 
přináší mnoho výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele (např. 
úspora času a financí na dopravu, úspora pracovního místa v kanceláři, 
možnost flexibilní pracovní doby). Velkým problémem v této oblasti je právě 
stanovení pracoviště dle § 34a) a povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci dle § 101 a § 102. Navrhovaná úprava zjednoduší podnikatelské 
prostředí a umožní legislativní sladění s již hojně aplikovanou praxí. 

NEAKCEPTOVÁNO  
– připomínka nad rámec návrhu zákona 
Pokud se týká možností zaměstnavatele umožňovat výkon práce 
svému zaměstnanci z domova, pak je třeba předně uvést, 
že nedotknutelnost obydlí je zaručena čl. 12 Listiny základních práv 
a svobod, přičemž ke vstupu do obydlí za účelem posuzování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich zajištění je 
jednou ze základních zákonných podmínek, by zaměstnavatel 
nezbytně potřeboval povolení svého zaměstnance, který není 
povinen mu vyhovět. Zaměstnavatel se samozřejmě ani v případě, 
že zaměstnanec pracuje z domova, nemůže zprostit svých 
povinností vztahující se k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, jak mu vyplývají z ust. § 101 a násl. zákoníku práce. 
Důvodem je zejména skutečnost, že v ust. § 317 zákoníku práce je 
explicitně uvedeno, jaké části zákoníku práce se nevztahují na 
zaměstnance, který vykonává práci na místě odlišném od pracoviště 
zaměstnavatele, přičemž oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci tímto ustanovením vyjmuta není. V rámci bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen i tyto 
pracovníky dostatečně a přiměřeně informovat o rizicích práce 
z domova a o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik, 
která se týkají jejich práce a pracoviště (tj. jejich bydliště). 
Poskytnuté informace musí být pro zaměstnance srozumitelné. 
Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům pracujícím z domova, 
stejně jako ostatním zaměstnancům, především zajistit školení  
o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a působit tak preventivní školící formou proti 
případům vzniku pracovního úrazu. Stejně tak by měl 
zaměstnavatel řádně poučit zaměstnance o zásadách bezpečného 
používání každého přístroje, který je doma využíván k výkonu 
práce. Zaměstnanec má na druhou stranu právo a povinnost se 
podílet na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených  
a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (viz ust. § 106 zákoníku 
práce). Zaměstnanec je tedy rovněž povinen dodržovat při práci 
stanovené postupy, používat pouze stanovené pracovní prostředky, 
osobní ochranné pomůcky a především vyvarovat se nedovoleného 
či výslovně zakázaného chování. 
Všechna výše uvedená kritéria pak mají vliv na nejproblematičtější 
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skutečnost, která při práci z domova může ve vztahu k bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci nastat a kterou je případná odpovědnost 
zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu. Aby zaměstnavatel 
předešel případné odpovědnosti za pracovní úraz způsobený jeho 
zaměstnanci při výkonu práce doma, musí důsledně dbát na 
jednotlivá proškolování v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
vydat poměrně exaktní interní předpisy a pokyny k výkonu jeho 
práce, kde bude výslovně uvedeno, jak si musí zaměstnanec počínat 
při výkonu práce a co nesmí v pracovní době a v souvislosti 
s výkonem práce činit. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Z Zásadní připomínky: 
1. K hodnocení korupčních rizik (Závěrečná zpráva hodnocení dopadů 

regulace, bod 7.10, str. 18) 
Podle čl. 9 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády má obecná část 
důvodové zprávy obsahovat hodnocení korupčních rizik. V předkládaném 
materiálu je hodnocení korupčních rizik provedeno formalisticky: 
„Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady ve vztahu ke 
korupčním rizikům.“ S ohledem na zavedení nových povinností agentur práce, 
rozšíření sankcí, zřízení nového registru a další formy regulace nelze takové 
hodnocení korupčních rizik akceptovat.    
Předkladatel může ke kvalifikovanému hodnocení korupčních rizik využít 
doporučující metodiku (CIA), která je ke stažení na 
http://www.korupce.cz/cz/protikorupcni-temata/cia/cia-115011/.   

AKCEPTOVÁNO 
Bude provedena úprava dle připomínky.  
Hlavním cílem navrhované právní úpravy je zpřesnění a úprava 
regulace podmínek pro vznik a činnost soukromých agentur práce. 
Zaváděná opatření směřují k eliminaci praktik některých 
neseriózních agentur práce, když v současnosti v této oblasti 
fakticky dochází ke stále se opakujícím problémům. Nově 
přijímaná legislativní opatření přiměřeně reagují na nekalou činnost 
shora uvedených subjektů, přičemž nepředstavují zvýšená korupční 
rizika ani neodůvodnitelnou administrativní zátěž pro podnikatelské 
subjekty a orgány veřejné správy. Návrh zákona současně rozšiřuje 
kompetenci orgánů inspekce práce na úseku ochrany soukromí 
zaměstnanců. Jehož prostřednictvím má dojít k zefektivnění 
kontrolní činnosti orgánů inspekce práce a spolupráce s Úřadem na 
ochranu osobních údajů. Ani tato oblast nepředstavuje zvýšená 
korupční rizika. Ani s navrhovanou právní úpravou evidence plnění 
povinného podílu způsobem uvedeným v ustanovení § 81 odst. 2 
písm. b) zákona o zaměstnanosti a právní úpravou prodloužení 
doby pro poskytování příspěvku na společensky účelná pracovní 
místa vyhrazená nejsou spojena korupční rizika.  
 
Předkládaný návrh je svým rozsahem přiměřený cílů, k jejichž 
cílům je předkládán. Předkladatel provedl zhodnocení korupčních 
rizik ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády.  
 
Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky CIA: 
 
Zásady: 
 
1. Přiměřenost 
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Opatření byla navržena tak, aby regulovala oblast zprostředkování 
zaměstnání pouze v míře, která je nezbytná. Opatření spočívající  
v úhradě kauce bylo koncipováno tak, aby výše požadované 
finanční částky nepřestavovala bariéru pro vstup na trh práce 
novým seriózním agenturám práce a současně představovala 
zajištění její základní finanční způsobilosti. Stejně tak opatření, 
podle něhož musí odpovědný zástupce agentury práce vykonávat 
tuto činnost v pracovním poměru v rozsahu nejméně poloviny 
stanovené týdenní pracovní doby, se jeví proporcionální vzhledem 
k chráněnému zájmu, kterým je zajištění odborného dohledu nad 
činností agentury práce, která je v mnoha ohledech specifická. 
Návrh je v oblasti evidence náhradního plnění a v oblasti příspěvku 
na společensky účelná pracovní místa vyhrazená svým rozsahem 
přiměřený množině vztahů, které má upravovat. Návrhem 
nedochází k neúměrnému rozšiřování kompetencí dotčených 
orgánů. V oblasti evidence náhradního plnění dochází pouze ke 
změně vykazování zákonem o zaměstnanosti stanovené povinnosti, 
v oblasti poskytování příspěvku na společensky účelná pracovní 
místa dochází pouze k prodloužení doby poskytování tohoto 
příspěvku.  
 
Jak je již výše uvedeno, stávající právní úprava ustanovení § 81 
odst. 3 zákona o zaměstnanosti stanoví, že „Zaměstnavatelé a osoby 
samostatně výdělečně činné 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 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.“ Zákon o zaměstnanosti 
v současné době nestanovuje, jakým způsobem je nebo má být tato 
evidence vedena, resp. povinnost plněna, nicméně je stanovena 
povinnost zaměstnavatele – dodavatele, či poskytovatele 
„náhradního plnění“ tuto evidenci vést. Naproti tomu stávající 
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právní úprava stanovuje odběrateli, tedy zaměstnavateli, který je 
podle zákona o zaměstnanosti povinen plnit povinný podíl, 
povinnost písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce České 
republiky, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který 
je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je 
fyzickou osobou, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, a to do 15. února 
následujícího roku, přičemž v tomto ohlášení je zaměstnavatel 
povinen krajské pobočce Úřadu práce České republiky uvést 
identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo 
služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu 
odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně  
z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání 
zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, 
služeb nebo zakázek uskutečněn. Podle navrhované právní úpravy 
by již zaměstnavatel do 15. února následujícího roku ohlašoval 
Úřadu práce České republiky pouze plnění povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobu 
plnění. Údaje vztahující se k jednotlivým dodávkám, by již Úřadu 
práce České republiky nemusel ohlašovat, neboť tyto údaje 
[identifikační údaje dodavatele, odběratele, cena výrobků, služeb 
nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty 
započitatelná do plnění povinného podílu způsobem uvedeným 
v ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, datum 
dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek, číslo dokladu, jímž 
byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná 
zakázka, datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo 
realizovaných zakázek, čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců 
dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením] by již 
byly do příslušné elektronické evidence uváděny jednotlivými 
dodavateli a pro účely kontrolní činnosti by byly čerpány z této 
evidence. Odběratel si rovněž bude moci ověřit, zda jej dodavatel 
v evidenci uvedl. Pokud jde o orgány kontroly, nyní budou údaje  
o obou stranách smluvního vztahu vedeny v jedné evidenci, ze 
které budou údaje pro kontrolu potřebné čerpány. Pokud konkrétní 
odběratel, resp. konkrétní plnění nebude uvedeno v příslušné 
evidenci, nebude si moci odběratel toto plnění započíst jako 
náhradní plnění.  
 
V případě prodloužení doby poskytování příspěvku na vyhrazení 
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společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců bude 
postupováno tak, že budou metodicky vymezeny cílové skupiny,  
u nichž bude možné příspěvek poskytovat po dobu 24 měsíců, a to 
v závislosti na vývoji situace na trhu práce, tedy budou metodicky 
vymezeny ty skupiny uchazečů o zaměstnání, jež jsou velmi 
obtížně umístitelné na trhu práce a u nichž je vysoko 
pravděpodobné, že stávající doba 12 měsíců není dostatečně dlouhá 
na jejich pracovní integraci. 
 
Pokud se týká činnosti orgánů inspekce práce, pak předloženým 
návrhem dochází k rozšíření zmocnění kontrolních orgánů tak, aby 
se mohly v průběhu prováděné kontroly seznámit se všemi 
informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, 
včetně údajů chráněných podle zvláštního zákona (zákon  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Kompetence kontrolních 
orgánů jsou tak rozšířeny pouze v míře, která je přiměřená  
a nezbytná k řádnému provedení kontroly nově zaváděných 
skutkových podstat na úseku ochrany soukromí zaměstnanců do 
zákona o inspekci práce  
 
2. Efektivita 
Opatření navrženého zákona odpovídají požadavku na efektivitu. 
V těchto intencích byl navržen i nový institut kauce v oblasti 
zprostředkování zaměstnání soukromými agenturami práce, který 
byl shledán jedinou možností k zajištění nejméně dvou základních 
požadavků, a to finanční způsobilost agentury práce a jistota pro 
zajištění úhrady případných nedoplatků agentury práce a zamezení 
obcházení předpisů o sociálním a zdravotním pojištění. 
 
Navrhovaná právní úprava umožňuje efektivnější a jednodušší 
výkon kontroly povinnosti plnění povinného podílu zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele a rovněž jednodušší způsob kontroly čerpání limitu 
náhradního plnění.  
 
V návaznosti na výše uvedené lze u prodloužení doby poskytování 
příspěvku na vyhrazení společensky účelná pracovní místa uvést, že 
metodickým vymezením cílových skupin dojde k efektivnějšímu 
zacílení tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti na dotčené 
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skupiny uchazečů o zaměstnání a efektivnějšímu poskytování 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. 
 
V oblasti ochrany soukromí zaměstnanců by zavedení možnosti 
orgánů inspekce práce udělit finanční postih, který by obsahoval 
preventivní i represivní složku, zvýšilo efektivitu a účinnost 
kontroly. V současnosti, ani při zjištění porušení v této oblasti, 
nemají orgány inspekce práce k dispozici sankční opatření, pouze 
mohou uložit zaměstnavateli opatření k nápravě, případně podat 
podnět Úřadu na ochranu osobních údajů. Zavedením nových 
skutkových podstat přestupků, resp. správních deliktů bude zvýšena 
vymahatelnost povinností zaměstnavatelů stanovených 
v ustanovení § 316 zákoníku práce. Zlepšením kontrolních 
mechanismů dojde ke zvýšení ochrany soukromí a osobních práv 
zaměstnanců. Současně dojde i k zefektivnění spolupráce mezi 
Úřadem na ochranu osobních údajů a orgány inspekce práce, když 
tomuto úřadu budou předávány pouze ty podněty, které spadají do 
působnosti tohoto úřadu.   
 
3. Odpovědnost 
Navrhovaným zákonem nedochází k hlubší změně vymezení 
odpovědností. Pouze u kontrolních mechanismů regulujících oblast 
ochrany soukromí se jasněji rozděluje možnost finančních postihů 
orgánů inspekce práce a Úřadu na ochranu osobních údajů. Dále 
dochází k rozšíření zmocnění kontrolních orgánů tak, aby se mohly 
v průběhu prováděné kontroly seznámit se všemi informacemi 
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly, včetně údajů 
chráněných podle zvláštního zákona (zákon č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů).  
 
Navrhovaná právní úprava činí odpovědným za úplné a správné 
údaje poskytovatele náhradního plnění (dodavatele) a odpovědným 
za plnění povinnosti stanovené v ustanovení § 81 odst. 1 zákona  
o zaměstnanosti zůstává nadále odběratel náhradního plnění 
(zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru). 
Tzv. náhradní plnění je tedy věcí dodavatelsko-odběratelských 
vztahů. Odběratelům je doporučováno smluvně ošetřit dodávky 
realizované v rámci plnění povinného podílu. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9VJYX5P)



20 
 

Odpovědným za cílené, účelné, efektivní a hospodárné poskytování 
příspěvku na vyhrazení společensky účelných pracovních míst bude 
Úřad práce České republiky. Na poskytnutí příspěvků 
poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tedy  
i příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního místa, 
není právní nárok. K poskytnutí příspěvku dochází až na základě 
dohody uzavřené mezi Úřadem práce České republiky  
a zaměstnavatelem o vyhrazení společensky účelného pracovního 
místa, pokud Úřad práce České republiky dospěje k závěru, že 
uchazeči o zaměstnání nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 
způsobem. Příspěvek na společensky účelné pracovní místo, které 
zaměstnavatel vyhradil pro konkrétního uchazeče o zaměstnání, lze 
poskytnout měsíčně nebo v jiném dohodnutém období a je splatný 
do 30 kalendářních dnů od předložení vyúčtování vyplacených 
mzdových nákladů. 
 
4. Opravné prostředky 
Proces udělování či odnímání povolení ke zprostředkování 
zaměstnání probíhá ve správním řízení, jehož účelem je vydání 
rozhodnutí, jímž se zakládají, mění nebo ruší práva anebo 
povinnosti agentury práce či žadatele o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání. Prostředky ochrany proti rozhodnutím správních 
orgánů v těchto věcech příslušejí řádné či mimořádné opravné 
prostředky, případně též správní žaloby a kasační stížnosti.  
 
Pokud jde o povinný podíl, za jeho plnění je odpovědný 
zaměstnavatel, kterému zákon o zaměstnanosti povinnost ukládá (tj. 
zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru). 
Tento zaměstnavatel si musí zajistit, že jím odebrané výrobky nebo 
služby odpovídají podmínkám pro započítání do tzv. náhradního 
plnění. Tzv. náhradní plnění je tedy věcí dodavatelsko-
odběratelských vztahů. Odběratelům je doporučováno smluvně 
ošetřit dodávky realizované v rámci plnění povinného podílu. 
 
Pokud jde o příspěvek na společensky účelné pracovní místo, na 
jeho poskytování není právní nárok. Je poskytován na základě 
dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce České republiky  
a o jeho poskytování rozhoduje místně příslušné pracoviště Úřadu 
práce České republiky dle posouzení možností uplatnění 
konkrétního uchazeče o zaměstnání. Opravný prostředek v případě 
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uzavírání dohody není.  
 
V případě, že orgány inspekce práce shledají při kontrole  
u zaměstnavatele porušení ustanovení zákoníku práce či vybraných 
ustanovení zákona o zaměstnanosti, pak tato skutečnost je 
konstatována v kontrolním protokolu, který je podkladem ve 
správním řízení o uložení pokuty. Proti kontrolnímu protokolu 
může kontrolovaná osoba podat námitky, jež vyřizuje vedoucí 
kontrolní skupiny, kontrolující nebo nadřízený kontrolujícího. 
V případě, kdy orgán kontroly zahájí správní řízení a rozhodnutím 
uloží zaměstnavateli pokutu za porušení ustanovení v oblasti 
ochrany soukromí zaměstnance, případně, považuje-li orgán 
inspekce práce skutkové zjištění za dostatečné a vydá příkaz, lze 
proti těmto individuálním správním aktům brojit řádným opravným 
prostředkem a v případě vyčerpání těchto prostředků též správní 
žalobou, případně též kasační stížností.   
 
5. Kontrolní mechanizmy 
Návrh zákona posiluje kontrolní mechanismy, které souvisejí 
s dodržování právních předpisů soukromých subjektů v oblasti 
zprostředkování zaměstnání a ochrany soukromí zaměstnanců, 
neboť zavádějí nové skutkové podstaty na úseku ochrany soukromí 
zaměstnanců a upravují či zavádějí nové důvody pro odejmutí či 
pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání.   
 
Kritérium korupčních příležitostí 
Navrhovaná úprava nepřináší žádná nová korupční rizika či 
příležitosti. Naopak, generální ředitel Úřadu práce České republiky 
může zřídit Komisi, jako poradní orgán, pro udělování povolení ke 
zprostředkování dotčeným žadatelům. Navrhované zpřesnění  
a úprava skutkových podstat právních deliktů a důvodů pro 
odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání do zákona  
o zaměstnanosti a zákona o inspekce práce vede k eliminaci 
případných nejasností při rozhodování správních orgánů a potlačení 
korupčních rizik.   
 
Zadávání údajů do evidence bude plně v kompetenci dodavatele 
náhradního plnění. Je na smluvním ujednání mezi dodavatelem 
náhradního plnění a jeho odběratelem, jaká část poskytovaného 
plnění bude pro tyto účely započtena. Ministerstvo práce  
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a sociálních věcí bude pouze správcem evidence.  
 
Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa je 
zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné poskytnut 
až na základě dohody uzavřené s Úřadem práce České republiky, 
přičemž tento příspěvek se poskytuje měsíčně nebo v jiném 
dohodnutém období a je splatný do 30 kalendářních dnů od 
předložení vyúčtování vyplacených mzdových nákladů. Pokud tedy 
zaměstnavatel nepředloží v této lhůtě vyúčtování vyplacených 
mzdových nákladů, příspěvek mu poskytnut nebude.  
 
Transparence a otevřená data 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Již v současnosti jsou veřejně 
dostupné informace o skutečnosti, které subjekty aktuálně disponují 
povolením ke zprostředkování zaměstnání 
(https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace).  
 
Pokud jde o údaje vedené v předmětné evidenci náhradního plnění, 
veřejně přístupný bude pouze údaj o výši limitu náhradního plnění 
a jeho průběžném plnění. 
 
Informace o poskytnutých příspěvcích na společensky účelná 
pracovní místa a jejich výši je dostupný na integrovaném portálu 
Ministerstva práce a sociálních věcí na webové adrese 
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/prispapz. 
 
Srovnání se stávající legislativou 
Při přípravě tohoto návrhu zákona byl brán též zřetel na aktuální 
poznatky Státního úřadu inspekce práce, které tento správní úřad 
zaznamenal při realizaci své kontrolní činnosti. Stávající již 
osvědčená opatření v oblasti zprostředkování zaměstnání 
agenturami práce byla pouze doplněna o opatření nová, která 
umožní správním orgánům lépe postihnout nově vzniklé způsoby 
porušování a obcházení právních předpisů. V oblasti ochrany 
soukromí zaměstnanců se nezakládají zaměstnavatelům nové 
povinnosti, ale pouze vhodně doplňují skutkové podstaty přestupků, 
resp. správních deliktů. Tímto způsobem dojde k efektivnějšímu 
prosazení odstranění orgány inspekce práce zjištěných nedostatků.  
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Navrhovaná právní úprava vychází z dosavadní právní úpravy, 
dochází pouze ke změně způsobu vedení evidence náhradního 
plnění, ke snížení administrativní zátěže odběratele náhradního 
plnění, který již nebude muset Úřadu práce České republiky 
ohlašovat identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého výrobky 
nebo služby odebral, nebo kterému zadal zakázky, cenu odebraných 
výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané 
hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek  
a číslo dokladu, na základě kterého odběr výrobků, služeb nebo 
zakázek uskutečnil, a rovněž dojde k usnadnění kontrolní činnosti. 
 
V případě poskytování příspěvku na společensky účelné pracovní 
místo dochází pouze k prodloužení doby poskytování příspěvku, 
přičemž mechanizmus poskytování příspěvku zůstává neměnný. 
 
Systematický sběr dat  
Data o zjištěných korupčních rizicích budou průběžně 
vyhodnocována. 
  
Závěr 
Vyhodnocením poznatků podle metodiky CIA bylo zjištěno, že 
navrhovaná novela nepřinese navýšení korupčních rizik. Vzhledem 
k základním principům správního řízení a důsledně uplatňovaným 
rozhodovacím a kontrolním mechanismům na dotčených správních 
úřadech, nezávislosti a nestrannosti justice a kritériím a limitům 
upraveným v zákoně o zaměstnanosti lze předpokládat, že dojde 
k minimalizaci potenciálních korupčních rizik v oblasti 
zprostředkování zaměstnání agenturami práce a oblasti ochrany 
soukromí zaměstnance. 
 
V oblasti zavedení evidence náhradního plnění a poskytování 
příspěvku na společensky účelná pracovní místa nepřinese 
navrhovaná úprava nová korupční rizika. 

 Z 2. K § 60 b zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Není diferencována výše kauce u právnických a fyzických osob. Dále není 
řešeno nakládání s uloženými kaucemi ze strany Úřadu práce. Úroky z kaucí 
budou příjmy státního rozpočtu? Finanční prostředky v podobě složené kauce 
mohou být pro toho, kdo ji složil, po delší době výrazně znehodnoceny. 
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Bude upraven text důvodové zprávy a legislativně upravena správa 
kauce, inspirace podle zákona o pohonných hmotách. Předně lze 
poukázat na hledisko zabránění vstupu účelově založených agentur 
práce na pracovní trh v České republice, neboť založení více 
agentur práce bude z finančního hlediska pro jediného podnikatele 
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zásadním problémem. Jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě, 
v současnosti existují podnikatelé, kteří zakládají několik agentur 
práce, jejichž prostřednictvím v rámci jednoho měsíce přidělují 
jednoho a téhož zaměstnance k témuž uživateli. Toto přidělování 
v daném měsíci nepřesahuje rozsah tzv. zaměstnání malého 
rozsahu, což je zaměstnání, ve kterém započitatelný příjem 
zaměstnance za kalendářní je sjednaný v částce nižší než 2 500 Kč. 
Zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu se přihlašuje 
k nemocenskému a důchodovému pojištění pouze v těch měsících, 
kdy reálná mzda překročí tuto rozhodnou částku. Pokud je příjem 
ze zaměstnání nižší než uvedená hranice, nevzniká zaměstnavateli 
povinnost za tohoto pracovníka odvádět zdravotní a sociální 
pojištění. Tento postup účelově vzniklých agentur práce nelze 
kvalifikovat jinak, než jako obcházejí odvodové povinnosti, neboť 
dochází např. k 4 případům zaměstnání malého rozsahu v měsíci 
jedním zaměstnancem u téhož uživatele. Nejen, že stát takto 
přichází o významné peněžní prostředky při výběru sociálního  
a zdravotního pojištění, ale závažné sociální následky může nést  
i zaměstnanec, neboť tím, že není účasten sociálně pojistných 
systémů, nevznikne přidělovanému zaměstnanci nárok např. na 
nemocenské, případně podporu v nezaměstnanosti a v budoucnu  
i starobní důchod. Veřejným zájmem tedy je ochrana dočasně 
přidělovaných zaměstnanců jako slabší strany pracovněprávního 
vztahu a též ochrana finančních prostředků státu.    
 
Dalším důvodem, proč je navrhována povinnost pro agentury práce, 
které budou provádět agenturní zaměstnávání, složit předepsanou 
kauci, spočívá v tom, že agentura práce osvědčí svoji finanční 
způsobilost. Specifikum agenturního zaměstnávání tkví ve 
skutečnosti, že agentura práce sama nevyrábí žádné zboží a její 
služby spočívají právě v oslovování a vyhledávání potenciálních 
uživatelů. Finanční nároky na vznik agentury práce, na rozdíl od 
jiných hospodářských odvětví, jsou tedy minimální a pomineme-li 
povinnost agentury práce ve správním řízení o udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání uhradit správní poplatek podle položky 
9 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, pak budoucí agentura práce může 
v současnosti vstoupit na pracovněprávní trh téměř bez prostředků1. 

                                            
1 např. minimální výše vkladu u společností s ručením omezeným je podle § 142 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pouze 1 Kč. 
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Cílem navrhované úpravy je tedy zajistit, aby na trh agenturního 
zaměstnávání vstupovaly pouze ty agentury, které disponují 
minimálním odpovídajícím zázemím a jsou schopny zaručit 
minimální účetní a provozní standarty včetně materiálního 
vybavení. 
Legislativní text byl upraven a přepracován ve smyslu 
navrhovaného znění. Dojde ke sloučení ust. 60b odst. 1 a 2 zákona  
o zaměstnanosti do jediného odstavce tak, aby se vztahoval jak na 
právnické, tak na fyzické osoby. Ust. § 60b bude doplněn textem že 
„Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení 
daňového řádu.“  
 
Do ustanovení § 60b bude vložen text, podle kterého, pokud dojde 
k pravomocnému odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo odst. 3 kauce 
propadne a stane se příjmem státního rozpočtu. 

Z 3. K části třetí, čl. IV, bodům 2 a 4 
Velice vítám, že jsou zaváděny sankce za porušování pravidel ochrany 
soukromí zaměstnanců na pracovišti a neoprávněné získávání jejich osobních 
informací. Nicméně tyto zásahy se neodehrávají jen během trvání samotného 
zaměstnaneckého poměru, ale již před jeho vznikem. Z praxe je obzvláště 
známé vyžadování výpisu z trestního rejstříku. Tento údaj je přitom vyžadován 
nejen v případech, kdy je bezúhonnost podmínkou pro výkon dané činnosti. 
Podle průzkumu společnosti LMC ze dne 27.2.20152, který mapuje situaci na 
trhu práce, požaduje 68 % zaměstnavatelů po uchazečích o zaměstnání výpis 
z rejstříku trestů. V mnoha případech však chybí souvislost spáchaného 
trestného činu a požadavků, které jsou pracovní pozicí na uchazeče kladeny. 
V praxi tedy dochází ze strany zaměstnavatelů k masivnímu nadužívání 
požadavku na doložení čistého rejstříku trestů bez doložení potřebnosti tohoto 
osobního údaje. Tento požadavek je pak významnou bariérou při vstupu na trh 
práce pro osoby se záznamem v rejstříku trestů. Dle informací z Rejstříku 
trestů mělo k lednu 2015 celkem 425 764 občanů záznam v rejstříku trestů. 
Stejné, ne-li větší problémy při vstupu na trh práce mají i cizinci žijící v ČR. 
 
Pokud zde však pro požadavek bezúhonnosti a informace o trestní zachovalosti 
chybí zákonné oprávnění, jde o protiprávní postup ze strany zaměstnavatele 
v rozporu s § 30 odst. 2 zákoníku práce, který opravňuje zaměstnavatele 
vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od 

NEAKCEPTOVÁNO  
- připomínka nad rámec návrhu zákona 
Ačkoliv předkladatel se závěry Ministerstva pro lidská práva, 
legislativu a rovné příležitosti stran této zásadní připomínky 
v zásadě souhlasí, musíme konstatovat, že předmětná připomínka 
jde nad rámec navrhovaného zákona. Hlavním předmětem 
novelizace byla v daném případě oblast zprostředkování zaměstnání 
agenturami práce a problematika ochrany soukromí představuje  
v projednávaném návrhu zákona spíše oblast okrajovou, tudíž si 
neklade za cíl upravit tuto oblast komplexněji. Jak již je uvedeno 
v důvodové zprávě, předkladatel zařadil do Plánu legislativních 
prací vlády pro rok 2015 právě na základě dlouhodobého 
upozorňování ze strany Veřejného ochránce práv. Domníváme se, 
že předkládanému námětu je jistě vhodné věnovat pozornost, avšak 
současně jsme názoru, že bez hlubší analýzy předmětné 
problematiky a široké diskuse sociálních partnerů nelze bez dalšího 
v současnosti tento návrh využít. Nicméně uvádíme, že tato zásadní 
připomínka bude využita při některých dalších novelizacích zákona 
o zaměstnanosti či zákona o inspekci práce.   
 

                                            
2 https://www.lmc.eu/aktuality/ze-sikme-plochy-zpet-do-prace-1892  
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uchazeče o práci nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí  
s uzavřením pracovní smlouvy a § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, který 
zaměstnavateli při výběru zaměstnanců zakazuje vyžadovat informace týkající 
se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství  
v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální 
orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s antidiskriminačním zákonem, 
dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží 
k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. 
Hlediska pro výběr zaměstnanců tak musí zaručovat rovné příležitosti všem 
fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.  
 
Dle současné právní úpravy nelze za porušení těchto povinnosti uložit žádnou 
sankci podobně jako v případě jiných zásahů do soukromí. Pokud se nyní 
postih a sankce zavádějí u porušení osobních práv zaměstnance, měly by se 
zavést i u zásahů do soukromí a osobnostních práv uchazečů o zaměstnání. 
Proto navrhuji zavést skutkovou podstatu přestupku, resp. správního deliktu na 
úseku ochrany soukromí fyzických osob ucházejících se o práci, která je 
odrazem jednotlivých práv a povinností zaměstnavatele stanovených v § 30 
odst. 2 zákoníku práce a § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. K němu je pak 
systematicky přiřazena příslušná sankce, jejíž horní hranice vychází zejména  
z výše horních hranic sankcí obdobného charakteru stanovených zákonem  
o inspekci práce, zákonem o zaměstnanosti a zákonem o ochraně osobních 
údajů.  
 
Navrhuji proto návrh doplnit následovně: 
§ 11b 
Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv fyzických osob 
ucházejících se o práci 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku ochrany soukromí  
a osobních práv fyzických osob ucházejících se o práci tím, že od fyzické 
osoby, která se u ní uchází o práci, nebo od jiných osob vyžaduje údaje, 
které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. 
… 
§ 24b 
Správní delikty na úseku ochrany soukromí a osobních práv fyzických 
osob ucházejících se o práci 
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku ochrany 
soukromí a osobních práv fyzických osob ucházejících se o práci tím, že od 
fyzické osoby, která se u ní uchází o práci, nebo od jiných osob vyžaduje 
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údaje, které bezprostředně nesouvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 100 000 
Kč. 
 
Rovněž navrhuji stejně doplnit zákon o zaměstnanosti následovně: 
 
§ 139 
 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto 
zákona, 
 
b) vyžaduje při výběru zaměstnanců informace a osobní údaje v rozporu  
s § 12 odst. 2, neprokáže potřebnost požadovaného osobního údaje anebo 
používá pro výběr zaměstnanců hlediska, která nezaručují rovné 
příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání, 
 
b c) zprostředkuje zaměstnání bez povolení, 
  
c d) vykonává nelegální práci, 
  
d e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo 
  
e f) nesplní oznamovací povinnost podle § 87, 
  
f g) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 
  
g h) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná 
práci, neprokáže svou totožnost podle § 132., 
 
i) nedoloží do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) generálnímu 
ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a, nebo 
 
j) jako uživatel umožní, že podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců 
byl vyšší, než nejvyšší přípustný podíl podle § 66a. 
… 
  
(3) Za přestupek 
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a) podle odstavce 1 písm. a) a j) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit 
pokutu do 1 000 000 Kč, 
  
b) podle odstavce 1 písm. b c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč, 
  
c) podle odstavce 1 písm. b), c d), e f) a odstavce 2 písm. d) a e)a odstavce 2 
písm. d) lze uložit pokutu do 100 000 Kč, 
  
d) podle odstavce 2 písm. c) a f)c) a e) lze uložit pokutu do 500 000 Kč, 
  
e) podle odstavce 1 písm. d e) a f g) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, 
  
f) podle odstavce 1 písm. g h) lze uložit pokutu do 200 000 Kč., 
 
g) podle odstavce 1 písm. j) lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 
 
§ 140 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu 
dopustí tím, že 
  
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto 
zákona, 
  
b) vyžaduje při výběru zaměstnanců informace a osobní údaje v rozporu  
s § 12 odst. 2, neprokáže potřebnost požadovaného osobního údaje anebo 
používá pro výběr zaměstnanců hlediska, která nezaručují rovné 
příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání 
 
b c) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při 
zprostředkování zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy, 
  
c d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo 
  
d e) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci 
v tomto zákoně stanovenou, 
  
e f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3., 
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g) nedoloží do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) generálnímu 
ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a, nebo 
 
h) jako uživatel umožní, že podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců 
byl vyšší, než nejvyšší přípustný podíl podle § 66a. 
… 
 
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 
  
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) a podle 
odstavce 2 písm. a) a b), 
  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b c), 
  
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a e)c) a d), 
  
d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d e) a odstavce 2 
písm. d), 
  
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3, 
  
f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c d) a e f),  
 
g) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g). 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Z Zásadní připomínky: 
Nově navrhovaná povinnost uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně 
přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 15 % ze všech zaměstnanců 
uživatele (ust. §66a odst. 1 zák. o zaměstnanosti) je dle našeho názoru 
neodůvodněná jak ve smyslu opatření, tak procentuálně vyjádřenou výší. Dle 
našich informací je v rámci ČR využíváno přidělených zaměstnanců  
v podstatně menší míře, než je evropský průměr. Považujeme za nezbytné 
návrh v této oblasti podrobit důkladnější diskusi a hlubší analýze. Požadujeme 
zároveň do důvodové zprávy doplnit, proč je, jak se uvádí, cílem zabránit 
trendu nahrazování „kmenových“ zaměstnanců zaměstnavatele zaměstnanci 
agenturními a rovněž odůvodnit procentuální výši povoleného podílu dočasně 
přidělených zaměstnanců. Zároveň žádáme o rozpracování souladu návrhu 
s příslušnými evropskými předpisy (směrnice EP a Rady 2008/104/ES  
o agenturním zaměstnávání). Otázkou je, zda nehledat jiná řešení, např. 
samoregulaci či dohodu sociálních partnerů.  

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 
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Některé příklady dopadů v souvislosti se zavedením kvót: 

o na zahraniční investory, jejich fungování je založeno na využívání 
flexibilních zaměstnanců, 

o na malé podniky, pro něž navrhovaná kvóta 15% bude likvidační, 
o na všechny subjekty využívající sezónních pracovníků (výpočtem 

maximálního počtu z předchozího čtvrtletí nejvíce zasáhne 
zemědělství v době sklizní, obchod a logistiku v době Vánoc, 
stavebnictví atd.). 

Z Ustanovení § 39 zákoníku práce má zavést zákaz „řetězení“ smluv na dobu 
určitou. Obáváme se, že opatření nepomůže naplnit avizovaný hlavní cíl – 
„vyčištění“ trhu práce agenturního zaměstnávání a přesun agenturních 
zaměstnanců do pracovního poměru – tento závěr nepovažujeme v návrhu za 
odůvodněný.  
Domníváme se, že opatření postihne rovněž poctivé agentury práce a jejich 
zaměstnance, navýší se přesun agenturních zaměstnanců mezi jednotlivými 
agenturami a přesun zaměstnanců do agentur působících mimo legální rámec  
a v důsledku opatření se může zvýšit nezaměstnanost agenturních zaměstnanců 
(zvláště zaměstnanců bez vzdělání a starších zaměstnanců - z důvodu jejich 
složité uplatitelnosti na trhu práce).  
 
Některé dopady omezení řetězení smluv na dobu určitou pro agentury 
práce: 
 

o na příliv nových investic a tím na konkurenceschopnost ČR, 
o navýšení ceny práce (zejména u sezónních prací, kde se bez možnosti 

opakování úvazků na dobu určitou zvýší nelegální práce), 
o zvýšení administrativní a finanční zátěže pro podniky (kontrola zda 

dočasně přidělený zaměstnanec již pro uživatele pracoval) 
o sociální dopady na nejvíce ohrožené skupiny zaměstnanců - matky 

(rodiče) na rodičovské dovolené při jejich návratu do pracovního 
procesu, studenti, lidé s nízkou kvalifikací, osoby potřebující práci 
rychle a osoby potřebující přivýdělek. 

o snížení příjmů do státního rozpočtu (v oblasti sociálního a zdravotního 
pojištění a dani z příjmu) a nahrazení pracovních úvazků s řádným 
zdaněním tzv. švarc systémem, smlouvami o dílo, fiktivními 
cestovními příkazy apod. 

 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v § 20a a § 33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
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II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: 
 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno.  
 

Ministerstvo 
obrany 

Z K Čl. I 
Na konci Čl. I doplnit bod 38, který včetně poznámky pod čarou zní: 
„V § 147 se slova „a zaměstnanců obce zařazených do obecní policie“ 
nahrazují slovy „, zaměstnanců obce zařazených do obecní policie  
a občanských zaměstnanců ozbrojených sil České republiky x)“. 
 
Poznámka pod čarou č. x zní: „§ 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb.,  
o ozbrojených silách České republiky.“.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: Požadujeme rozšířit kategorii zaměstnanců, na jejichž 
zaměstnávání se povinnosti uvedené v ustanovení § 80 a § 81 zákona  
o zaměstnanosti nevztahují, o zaměstnance v pracovním poměru u ozbrojených 
sil České republiky. Účinností zákona o státní službě dojde v rezortu 
Ministerstva obrany k jednoznačnému oddělení státních zaměstnanců  
a zaměstnanců služebních úřadů od civilního personálu – občanských 
zaměstnanců ozbrojených sil České republiky, jejichž zaměstnávání je omezeno 
požadavky na jejich zdravotní způsobilost v rámci plnění úkolů bojové  
a mobilizační pohotovosti a úkolů krizového řízení. 
Pokud uvedená připomínka nebude přijata, požadujeme, aby se povinnost 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% na 
celkovém počtu zaměstnanců v případě Ministerstva obrany vztahovala pouze 
k počtu pracovních míst, na která nejsou kladeny zvýšené požadavky na 
zdravotní stav a fyzickou zdatnost. 

AKCEPTOVÁNO 
Text bude doplněn. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Z K důvodové zprávě, obecné části, bodu C 
V uvedeném bodu je obsaženo zhodnocení souladu předloženého materiálu 
s mezinárodními smlouvami, přičemž není provedeno zhodnocení souladu  
s (dále jen „Úmluva“). Máme za to, že by předkladatel měl s ohledem na obsah 
návrhu zákona věnovat pozornost minimálně: 
 
a) ochraně majetku, zaručené v článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, a to 
přinejmenším z toho důvodu, že zákon zavádí povinnost složit kauci, včetně 
souvisejícího rizika propadnutí kauce (respektuje tento zásah do vlastnického 

AKCEPTOVÁNO 
Bude doplněna důvodová zpráva k návrhu zákona tak, že do 
její části C - Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy  
s mezinárodními smlouvami, slučitelnost s právními akty EU bude 
vložen nový text, v němž bude obsaženo zhodnocení souladu 
předloženého materiálu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských 
práv a svobod v navrhovaném znění: 
 
„Pokud se týká mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána, je předně 
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práva zásady legality, legitimity a proporcionality?), 
 
b) ukládání trestu (sankce) jen na základě zákona, zaručenému v článku 7 
Úmluvy, pokud jde o předvídatelnost postihu za protiprávní jednání, za které 
zákon ukládá sankce (jde hlavně o přesnost vymezení skutkových podstat 
protiprávního jednání a hrozícího postihu). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

nutno posoudit soulad předkládané novely s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod, která byla publikována ve 
sdělení č. 209/1992 Sb. (dále jen „Úmluva o lidských právech“).  
 
V kontextu s navrhovaným zavedení tzv. kaucí lze upozornit na čl. 1 
Protokolu č. 1 k Úmluvě o lidských právech, který se zabývá 
ochranou majetku. Nicméně, dle rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva ve věci Ferrazzini proti Itálii, je vyhrazeno státům 
přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání 
majetku v souladu s obecným zájmem a zajistili placení daní. Státy 
tedy mají možnost přijmout takové zákony, kterými jsou ukládány 
povinnosti platit daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 
avšak s určitým omezením vyplývajícím z požadavku na 
respektování podstaty vlastnického práva, do kterého je tímto 
zasahováno. Takový zásah do vlastnického práva musí odpovídat 
základním požadavkům zákonnosti, legitimity a proporcionality. 
 
Požadavky na zákonnost takového zásahu do vlastnického práva 
jsou předně splněny, pokud je navrhovaný právní předpis v souladu 
s ústavním pořádkem, přičemž z hlediska úmluvy o lidských 
právech se zkoumá pouze zjevná neústavnost, případně neústavnost 
potvrzená Ústavním soudem. Dále právní předpis musí být 
dostupný, což je zajištěno prostřednictvím vyhlášení zákona ve 
Sbírce zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že tzv. kauce se navrhuje 
zavést zákonem, požadavek na dostupnost je splněn. Zákonnost 
navrhovaného ust. by nebyla naplněna, pokud by nebyla naplněna 
podmínka předvídatelnosti. Předvídatelností se rozumí, nakolik je 
povinnost složit kauci v právním znění jednoznačně formulována. 
Povinnost složit kauci, včetně mechanismu její správy, vracení je 
dle předkladatele dostatečně přesně ukotvena, a proto splňuje 
navrhovaná novela požadavek předvídatelnosti. Zákonnost též 
vychází z dostatečných záruk proti svévoli a účinné obraně proti 
nesprávnému postupu správního orgánu, které zejména představují 
řádné i mimořádné opravné prostředky (ale též další prostředky), 
které nabízí dotčeným subjektům zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů. Nadto je po vyčerpání shora 
uvedených nástrojů v dispozici dotčených subjektů podání žaloby  
a v případě neúspěchu i kasační stížnosti v rámci správního 
soudnictví. Proto je i v tomto ohledu návrh zákona v souladu 
s Úmluvou o lidských právech. K „propadnutí“ kauce dojde pouze 
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na základě pravomocných rozhodnutí o odejmutí povolení 
ke zprostředkování zaměstnání dle navrhovaných ust. § 63 odst. 2 
písm. a) až f) a odst. 3 zákona o zaměstnanosti, a současně pokud 
vznikl vratitelný přeplatek správci daně, stane se částka ve výši 
tohoto vratitelného přeplatku příjmem státního rozpočtu. 
 
V dalším kroku, tedy v posouzení, zda institut kaucí sleduje 
legitimní a nezbytný cíl v demokratické společnosti. Legitimním  
a nezbytným cílem je zajištění řádné a kvalitní zprostředkovatelské 
činnosti a také zamezení obcházení předpisů o sociálním  
a zdravotním pojištění. Současně bylo zavedení kauce projednáno 
bez zásadních připomínek se zástupci největšího sdružení agentur 
práce v České republice Asociace poskytovatelů personálních 
služeb. Samotní představitelé tohoto sdružení projevují zájem o to, 
aby jejich členové neztráceli vlastní kredit na trhu práce díky 
agenturám práce a uživatelům, kteří nedodržují právní předpisy. 
Hlavním záměrem návrhu je především regulace trhu agenturního 
zaměstnávání s cílem minimalizace jeho negativních jevů a posílení 
postavení seriózních agentur práce, tedy těch agentur, které 
neporušují právní předpisy. 
 
V důsledku zavedení tzv. kauce nelze ani hovořit o tom, že by 
potencionální agentura práce nesla nadměrné individuální 
břemeno, které by ohrožovalo její existenci v rovině majetkových 
poměrů. Výše kauce byla dle našeho názoru stanovena v přiměřené 
výši 500 000 Kč, což představuje pouhý cca dvacetinásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství. Jednotná výše pro 
právnické a fyzické osoby byla navržena proto, že není dán 
racionální důvod pro stanovení kauce u fyzických osob v nižší výši, 
neboť i v případě agenturního zaměstnávání provozovaného 
fyzickou osobou hrozí stejně závažná rizika. Složení kauce ve výši 
500 000 Kč pro jednu agenturu práce, která se hodlá seriózně 
zabývat přidělování svých zaměstnanců, při současné výši 
průměrné mzdy v národním hospodářství, nemůže představovat 
omezení ve vstupu na trh práce. Navrhované opatření představuje 
sice zpřísňující regulativ, nicméně byla připravena tak, aby byla 
pro dotčené subjekty únosná a tedy proporcionální (přiměřená). 
 
Nutné je též posoudit navrhovaný zákon z hlediska čl. 7 Úmluvy  
o lidských právech, když jeho součástí je i návrh skutkových podstat 
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přestupků, resp. správních deliktů do zákona o zaměstnanosti  
a zákona o inspekci práce. Cílem navrhovaného zákona je zavedení 
nových přesných skutkových podstat v souladu s koncepcí 
správního trestání. Na základě koordinační úlohy v oblasti 
správního trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona byly 
Ministerstvem vnitra uplatněny připomínky, které vychází ze Zásad 
právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech 
upravujících výkon veřejné správy, jejichž cílem je sjednocení 
právní úpravy v souladu s koncepcí současné reformy správního 
trestání. Vzhledem ke skutečnosti, že MPSV dané připomínky plně 
akceptovalo, domníváme se, že sankce jsou stanoveny dostatečně 
přesně a naplňují tak i kritérium předvídatelnosti, neboť jsou 
zaváděny na základě zákona, který bude publikován ve Sbírce 
zákonů. 

 Z 
 

Nad rámec návrhu k § 81 odst. 1 
Ze znění ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, vyplývá, že do celkového počtu zaměstnanců, který 
je určující pro povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se  
u zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce, nezapočítají zaměstnanci, kteří 
jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli. 
 
Tyto osoby tedy nejsou započteny do celkového počtu zaměstnanců, který je 
určující pro povinné zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ani  
u agentury práce, ani u příslušného uživatele. Upozorňujeme, že na základě 
dané právní úpravy je de facto výhodnější „zaměstnávat“ osoby přes pracovní 
agentury, neboť tím se „zaměstnavatel“, resp. uživatel, vyhne vzniku 
povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Daná situace může 
vést k výraznému snížení zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
 
S ohledem na uvedené požadujeme změnu daného ustanovení tak, aby osoby 
přidělené k výkonu práce uživateli byly započteny do celkového počtu 
zaměstnanců, který je určující pro povinné zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, a to buďto u agentur práce nebo u samotných uživatelů.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
MPSV vnímá existenci popisovaného potenciálního rizika, na které 
je poukazováno, avšak v současné době nelze jednoznačně 
odhadnout, jaké dopady bude mít změna provedená zákonem  
č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 
znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2015. Nicméně se 
Ministerstvo práce bude nadále sledovat a vyhodnocovat dopady 
právní úpravy § 81 zákona o zaměstnanosti a to nejen ve vztahu na 
činnost agentur práce, ale i jejich dočasně přidělovaných 
zaměstnanců, neboť problematika vyžaduje hlubší analýzu  
a vyloučení rizik a negativních dopadů. V případě, že budou 
zjištěny negativní dopady, bude zvážená novelizace předmětného 
ustanovení zákona o zaměstnanosti. 
 
Z průběžných diskuzí s asociacemi pracovních agentur, 
zaměstnavateli a dalšími subjekty nemáme dosud poznatky, že by 
uvedeným způsobem mělo být postupováno.  
 
Dále uvádíme následující: Do dne 31. 12. 2014 nebylo agenturám 
práce umožněno dočasně přidělovat k výkonu práce k uživateli 
osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že byl tento 
zákaz shledán jako nepřiměřeně přísný a v rozporu s čl. 4 směrnice 
2008/104/ES, jakož i se směrnicí Rady č. 2000/78/ES, kterou se 
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stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, 
pokud jde o zaměstnávání z hlediska zdravotního postižení, změnou 
právní úpravy ode dne 1. 1. 2015 je agenturám práce umožněno 
dočasně přidělit k výkonu práce k uživateli osoby se zdravotním 
postižením. Agentura práce je sice zaměstnavatelem těchto osob, 
zaměstnanci však nevykonávají práci na pracovištích svého 
zaměstnavatele (agentury práce), nýbrž na pracovištích uživatele. 
Zaměstnavatel – agentura práce tedy nevytváří a neupravuje těmto 
zaměstnancům pracovní prostředí, pracovní podmínky apod. 
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jinému omezení agentur práce, 
a to, že agentuře práce se neposkytne příspěvek na částečnou 
úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa na 
pracovní místo zřízené nebo vymezené agenturou práce jako 
zaměstnavatelem, pokud je toto pracovní místo obsazeno 
zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento 
zaměstnanec je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli. 
Rovněž tak nelze agenturám práce poskytovat příspěvek na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
chráněném pracovním místě za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec 
agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením, dočasně 
přidělen k výkonu práce k uživateli. Agentuře práce se neposkytne 
ani zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na chráněném pracovním místě na jejího zaměstnance, 
který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen  
k výkonu práce k uživateli. Proto bylo stanoveno, že  
u zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 
písm. b) zákona o zaměstnanosti, se do celkového počtu 
zaměstnanců v pracovním poměru nebudou započítávat 
zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce  
k uživateli. Započtení dočasně přidělených zaměstnanců agentury 
práce do celkového počtu zaměstnanců nelze stanovit uživateli, 
neboť plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na 
celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele je stanoveno 
zaměstnavatelům a uživatel není zaměstnavatelem k němu dočasně 
přidělených zaměstnanců. 

Úřad vlády České 
republiky – Odbor 
kompatibility 

Z Obecně: 
Podle databáze ISAP č. 6b má být předkládaný návrh transpoziční ve vztahu ke 
směrnici 2014/67/EU, která se týká prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání 
pracovníků v rámci poskytování služeb. Předložený návrh ovšem tuto 
transpozici neprovádí, ačkoliv databáze ISAP č. 2 Monitoring implementace 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
Transpozice uvedené směrnice bude provedena samostatným 
návrhem zákona. 
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vykazuje také dílčí provedení transpozice. Pozdější termín implementace 
směrnice není možný, neboť čl. 23 směrnice vyžaduje uvést vnitrostátní 
legislativu do souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. 6. 2016. Požadujeme 
na tomto základě doplnění legislativního návrhu, tak aby bylo včas dosaženo 
její plné transpozice. 
Připomínka je zásadní. 

Z K článku VII. bodu 1: 
Domníváme se, že možnost vyloučit zaměstnance, jejichž pracovněprávní 
vztah vznikl po vzniku platební neschopnosti zaměstnavatele z působnosti 
zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, je vzhledem k úpravě směrnice 2008/94/ES velice sporná. 
Článek 2 odst. 3 směrnice totiž stanoví výslovný zákaz, že členské státy 
nesmějí stanovit minimální dobu trvání pracovní smlouvy nebo pracovního 
poměru jako podmínku pro to, aby zaměstnanci mohli uplatnit své nároky 
podle této směrnice. Uvedené ustanovení je ovšem svým způsobem omezení 
doby trvání pracovního poměru, nehledě na to, že zároveň nebude zajištěno 
dodržení čl. 2 odst. 2 směrnice, který zakazuje vyloučit z oblasti působnosti 
směrnice zaměstnance na částečný úvazek a zaměstnance v pracovním poměru 
na dobu určitou. Použití čl. 12 písm. a), který umožňuje přijmout nezbytná 
opatření, aby se zamezilo zneužívání, k ospravedlnění navrhované úpravy se 
proto nejeví proporcionální k výslovně uvedenému zákazu podle čl. 2 odst. 3. 
Připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Připouštíme, že je značně diskutabilní, zda výslovný zákaz, který 
spočívá v tom, že členské státy nesmějí stanovit minimální dobu 
trvání pracovní smlouvy nebo pracovního poměru jako podmínku 
pro to, aby zaměstnanci mohli uplatnit své nároky podle směrnice, 
brání přijetí navrhovaného bodu. Z důvodu opatrnosti proto 
uvedený novelizační bod bude vypuštěn. 
 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Z V článku I bodu 23 (§ 84 odst. 4) se věta: „Informace o vložení údajů podle 
odstavce 3 dodavatelem ministerstvo elektronicky zašle odběrateli,“ zrušuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Je otázkou, zda methoda push (nevyžádaný e-mail) je optimální informační 
methodou. Odběr novinek se jeví jako perspektivnější. Každopádně by tato 
úvaha měla být na správci rejstříku a neměla by být vnucována zákonem. 
Důvodová zpráva však žádnou úvahu neobsahuje; jen parafrasuje právní 
normu. 

AKCEPTOVÁNO 
Text „Informace o vložení údajů podle odstavce 3 dodavatelem 
ministerstvo elektronicky zašle odběrateli.“ bude vypuštěn. 
 

Z V článku I bodu 23 je nezbytné doplnit stanovení doby, po kterou budou údaje, 
včetně osobních, zpracovávány. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Bez definice doby, po které má dojít k likvidaci osobních údajů, případně 
právní úkony či skutečnosti, které povedou k likvidaci osobních údajů 
v rejstříku, je jeho regulace neúplná. Může se jednat např. o smrt subjektu 
údajů, zrušení zápisu do rejstříku na základě žádosti apod. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Bude doplněno, že osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, 
která je nezbytná k účelu jejich zpracování podle zákona  
o zaměstnanosti s ohledem na plnění povinností zaměstnavatele 
plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
podle § 81 zákona o zaměstnanosti, pro účely kontrolní činnosti, 
kterou vykonává Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty 
práce, a pro jejich zpracování s ohledem na běh lhůty stanovené pro 
účely vymáhání odvodu do státního rozpočtu podle zákona  
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č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„daňový řád“). Podle ustanovení § 82 odst. 3 zákona  
o zaměstnanosti nesplní-li zaměstnavatel povinnost povinného 
podílu podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, stanoví mu 
krajská pobočka Úřadu práce České republiky povinnost poukázat 
odvod do státního rozpočtu rozhodnutím podle daňového řádu. 
S ohledem na ustanovení § 160 daňového řádu, které stanoví, že 
nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení 
daně, která činí 6 let, bude stanovena doba pro uchovávání 
osobních údajů po dobu 6 let od jejich vložení.  

Z Důvodová zpráva k článku IV bodu 2 a 4 by měla být doplněna. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Je nezbytné doplnit, že si ÚOOÚ a SÚIP i nadále budou vyměňovat informace 
podle § 25 kontrolního řádu a že budou rovněž spolupracovat na místě. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Důvodová zpráva bude v čl. IV rozšířena v tom smyslu, že obecně 
spolupráci správních orgánů předpokládá ust. § 8 odst. 2 správního 
řádu, podle kterého správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu 
dobré správy. V souladu s touto zásadou ukotvuje ust. § 25 odst. 4 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), povinnost 
kontrolního orgánu předávat svá zjištění o nedostatcích příslušnému 
orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření  
k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné 
nedostatky. Nově přijatá opatření v oblasti ochrany soukromí 
zaměstnance počítají se zachováním spolupráce mezi Úřadem na 
ochranu osobních údajů a orgány inspekce práce v podobě 
předávání poznatků a podnětů ke kontrole, neboť rozsah zmocnění 
ke kontrole a objekt chráněných zájmů není totožný. 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Z Do výše uvedeného zákona o zaměstnanosti má být vložen nový § 60b, který 
stanoví, že právnická či fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) tohoto zákona je povinna složit na 
výzvu generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500 000 Kč na účet 
generálního ředitelství Úřadu práce. Složení kauce je podmínkou udělení 
povolení ke zprostředkování zaměstnání. Kauce propadne, jestliže dojde 
k pravomocnému odejmutí povolení ke zprostředkování podle § 63 odst. 2 
písm. a) až f) a odst. 3 zmíněného zákona. Kauce, která propadla, je příjmem 
státního rozpočtu. Z důvodové zprávy k uvedenému plyne, že zavedení nového 
institutu kauce jako jedné z podmínek udělení povolení ke zprostředkování 
zaměstnání právnické či fyzické osobě žádající o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání má za cíl zajištění záruky úspěšné existence agentury práce; 
prokázání finanční způsobilosti pak má za cíl eliminovat účelové zakládání 
agentur práce. 
V této souvislosti uvádím, že omezení vstupu na trh, kterým případné zavedení 
kauce jistě je, představuje bariéru, která ztíží, nebo znemožní fungování 

VYSVĚTLENO 
- důvodová zpráva bude upravena a rozšířena  
 
Zavedení institutu kauce pro agentury práce, kterým bude uděleno 
povolení ke zprostředkování zaměstnání, je zcela nepochybně 
zdůvodnitelné veřejným zájmem a to z několika hledisek.  
 
Předně lze poukázat na hledisko zabránění vstupu účelově 
založených agentur práce na pracovní trh v České republice, neboť 
založení více agentur práce bude z finančního hlediska pro jediného 
podnikatele zásadním problémem. Jak již bylo uvedeno v důvodové 
zprávě, v současnosti existují podnikatelé, kteří zakládají několik 
agentur práce, jejichž prostřednictvím v rámci jednoho měsíce 
přidělují jednoho a téhož zaměstnance k témuž uživateli. Toto 
přidělování v daném měsíci nepřesahuje rozsah tzv. zaměstnání 
malého rozsahu, což je zaměstnání, ve kterém započitatelný příjem 
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menším podnikatelům na trhu a je principiálně pro hospodářskou soutěž 
negativní. Zavedení bariér vstupu na trhu obecně může ve svém důsledku vést 
až k oligopolizaci trhu. Takový trh je poté náchylnější k utajeným jednáním 
(koluzím), což může mít negativní dopad jak na spotřebitele, tak na vývoj 
celého odvětví.  
Jestliže je dané pravidlo objektivně zdůvodnitelné jiným veřejným zájmem, 
například zamezením daňovým únikům, je na místě odborná kalkulace, jež by 
dostatečně ilustrovala vybalancování zájmu na volném vstupu na trh (zájem na 
fungující soutěži) a zájmu na předcházení škodám, například daňovým únikům. 
Neboť obecně platí, že pravidla uplatněná na trhu, jdoucí proti hospodářské 
soutěži, musejí být: i) jediným možným způsobem jak chránit jiný veřejný 
zájem, a ii) musí být uplatněna pouze v míře nutné k zajištění onoho 
jiného veřejného zájmu, nikoli v míře vyšší. Tato pravidla přitom musejí být 
splněna kumulativně a platí jak pro soutěžitele (viz § 1 odst. 4 zákona  
o ochraně hospodářské soutěže; obdobně Smlouva o fungování EU), tak pro 
veřejnou moc působící v rámci Evropské unie (srov. opět Smlouvu o fungování 
EU a další základní dokumenty EU tam, kde hovoří o volném obchodu mezi 
členskými státy). Pro tyto případy rovněž OECD vydalo dokument „The 
Competition Assessment Toolkit“, jenž poskytuje návod pro veřejnou moc, 
včetně legislativního procesu, jak postupovat při tvorbě regulace prosoutěžním 
způsobem, neboť zachování a posilování účinné hospodářské soutěže je jedním 
z pilířů fungování evropské tržní společnosti a zdrojem blahobytu pro 
spotřebitele. 
Dále uvádím, že z dostupných informací neplyne, že by agentury práce nebyly 
soutěžiteli ve smyslu § 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (zákon  
č. 143/2001 Sb., v platném znění). Obecně pak platí, že podobná kauce coby 
nová podmínka setrvání i vstupu na relevantní trh je zjevně bariérou pro 
hospodářskou soutěž. Zejména tam, kde doposud podobná bariéra stanovena 
nebyla, způsobí kauce omezení podnikání stávajících soutěžitelů, případně  
i jejich odchod z trhu, samozřejmě pak může vést k omezení vstupu nových 
hráčů (bariéra vstupu). Omezení počtu soutěžitelů má téměř vždy negativní 
dopad na spotřebitele, prokazatelně pak může vést ke snížení kvality plnění  
a růstu cen. 
 
V této souvislosti dále konstatuji, že vágní zdůvodnění zavedení kauce 
potřebou „úspěšné existence“ agentur práce či bránění jejich účelovému 
zakládání nepovažuji za dostatečné. Je třeba, aby předkladatel jasně zdůvodnil 

zaměstnance za kalendářní je sjednaný v částce nižší než 2 500 Kč. 
Zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu se přihlašuje 
k nemocenskému a důchodovému pojištění pouze v těch měsících, 
kdy reálná mzda překročí tuto rozhodnou částku. Pokud je příjem 
ze zaměstnání nižší než uvedená hranice, nevzniká zaměstnavateli 
povinnost za tohoto pracovníka odvádět zdravotní a sociální 
pojištění. Tento postup účelově vzniklých agentur práce nelze 
kvalifikovat jinak, než jako obcházejí odvodové povinnosti, neboť 
dochází např. ke 4 případům zaměstnání malého rozsahu v měsíci 
jedním zaměstnancem u téhož uživatele. Nejen, že stát takto 
přichází o významné peněžní prostředky při výběru sociálního  
a zdravotního pojištění, ale závažné sociální následky může nést  
i zaměstnanec, neboť tím, že není účasten sociálně pojistných 
systémů, nevznikne přidělovanému zaměstnanci nárok např. na 
nemocenské, případně podporu v nezaměstnanosti a v budoucnu  
i starobní důchod. Veřejným zájmem tedy je ochrana dočasně 
přidělovaných zaměstnanců jako slabší strany pracovněprávního 
vztahu a též ochrana finančních prostředků státu.    
 
Dalším důvodem, proč je navrhována povinnost pro agentury práce, 
které budou provádět agenturní zaměstnávání, složit předepsanou 
kauci, spočívá v tom, že agentura práce osvědčí svoji finanční 
způsobilost. Specifikum agenturního zaměstnávání tkví ve 
skutečnosti, že agentura práce sama nevyrábí žádné zboží a její 
služby spočívají právě v oslovování a vyhledávání potenciálních 
uživatelů. Finanční nároky na vznik agentury práce, na rozdíl od 
jiných hospodářských odvětví, jsou tedy minimální a pomineme-li 
povinnost agentury práce ve správním řízení o udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání uhradit správní poplatek podle položky 
9 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pak 
budoucí agentura práce může v současnosti vstoupit na 
pracovněprávní trh téměř bez prostředků3. Cílem navrhované 
úpravy je tedy zajistit, aby na trh agenturního zaměstnávání 
vstupovaly pouze ty agentury, které disponují minimálním 
odpovídajícím zázemím a jsou schopny zaručit minimální účetní  
a provozní standardy včetně materiálního vybavení. 
 

                                            
3 např. minimální výše vkladu u společností s ručením omezeným je podle § 142 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, 
pouze 1 Kč. 
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a popsal veřejný zájem na odlišném režimu tohoto trhu od všech ostatních trhů 
v České republice, kde stát na úspěšné existenci soutěžitelů či eliminaci jejich 
účelového zakládání netrvá. Lze samozřejmě vysledovat výjimky – 
kapitálovou přiměřenost finančních ústavů odůvodněnou ochranou klientů 
bank či pojištěnců, kauce v oblasti distribuce PHM údajně odůvodněné 
ochranou státního rozpočtu před daňovými úniky apod. Žádné podobné 
zdůvodnění se zde nepodává. Za daného stavu se zavedením kaucí z výše 
uvedených důvodů zásadně nesouhlasím. 
 
Závěrem rovněž vyslovuji požadavek na zdůvodnění výše této navrhované 
kauce ve vztahu k zajištění veřejného zájmu, jejž má sledovat (tedy proč právě 
500 tisíc korun, nikoli sto tisíc či pět milionů), a rovněž zdůvodnění, proč má 
kauce stejnou výši pro právnické i fyzické osoby, když zpravidla obrat a tím  
i finanční možnosti korporací bývají vyšší než podnikajících fyzických osob. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Pokud se týká testu proporcionality zaváděného opatření, pak ten 
spočívá ve třech krocích:  
 

1) v posouzení legitimity a nezbytnosti sledovaného cíle  
v demokratické společnosti, 
 

2) v posouzení racionality spojení mezi cílem a prostředky 
vybranými k jeho prosazení a 
 

3) v posouzení toho, zda neexistují alternativní způsoby 
dosažení cíle, jejichž využití by učinilo zásah do 
základního práva méně intenzivní, popř. jej zcela 
vyloučilo. 
 

V prvním kroku, tedy v posouzení, zda institut kaucí sleduje 
legitimní a nezbytný cíl v demokratické společnosti, odkazujeme na 
shora uvedené odůvodnění. Legitimním a nezbytným cílem je 
zajištění řádné a kvalitní zprostředkovatelské činnosti a také 
zamezení obcházení předpisů o sociálním a zdravotním pojištění.  
 
Druhý krok naplňuje navrhovaná úprava podle našeho názoru také. 
Agentur práce, které se již pohybují na trhu agenturního 
zaměstnávání, se navrhovaná úprava jistě dotkne také. Zavedení 
kauce bylo projednáno bez zásadních připomínek se zástupci 
největšího sdružení agentur práce v České republice Asociace 
poskytovatelů personálních služeb. Samotní představitelé tohoto 
sdružení projevují zájem o to, aby jejich členové neztráceli vlastní 
kredit na trhu práce díky agenturám práce a uživatelům, kteří 
nedodržují právní předpisy. Hlavním záměrem návrhu je především 
regulace trhu agenturního zaměstnávání s cílem minimalizace jeho 
negativních jevů a posílení postavení seriózních agentur práce, tedy 
těch agentur, které neporušují právní předpisy. 
 
Zbývá tedy posoudit, zda neexistují jiné způsoby dosažení 
sledovaného cíle, které by způsobily méně intenzivní zásah do sféry 
agentur práce. Ačkoliv zavedení jednotné kauce není jediným 
možným řešením, jak dosáhnout požadovaných cílů, byla zvolena 
právě s ohledem na skutečnost, že se jedná o jediné opatření, které 
postihne hned několik shora uvedených aspektů – ochrana dočasně 
odvodové povinnosti vůči státu a zajištění finanční způsobilosti 
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agentury práce. Odstupňovat výši kauce s ohledem na velikost  
a ekonomické obraty agentur práce však není možné, neboť nelze 
seznat, kolik dočasně zaměstnanců bude agentura práce v budoucnu 
přidělovat, tedy zda agenturní zaměstnávání u velké nadnárodní 
korporace bude její okrajovou záležitostí či v případě malého 
podnikatele jeho hlavní činností. Výše kauce však byla dle našeho 
názoru stanovena v přiměřené výši 500 000 Kč, což představuje 
pouhý cca dvacetinásobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství. Jednotná výše pro právnické a fyzické osoby byla 
navržena proto, že není dán racionální důvod pro stanovení kauce  
u fyzických osob v nižší výši, neboť i v případě agenturního 
zaměstnávání provozovaného fyzickou osobou hrozí stejně závažná 
rizika. Složení kauce ve výši 500 000 Kč pro jednu agenturu práce, 
která se hodlá seriózně zabývat přidělování svých zaměstnanců, při 
současné výši průměrné mzdy v národním hospodářství, nemůže 
představovat omezení ve vstupu na trh.  
 
Jestliže Ústavní soud ve svém nálezu, ze dne 13. května 2014, sp. 
zn. Pl. ÚS 44/13, obdobný případ zavádění kauce pro obchodníky 
s pohonnými hmotami označil jako „racionální prostředek  
k prosazení stanoveného cíle“, tedy k omezení vzniku a zneužívání 
účelově založených společností, které hrají zásadní roli ve všech 
známých deliktech na trhu s pohonnými hmotami, pak takovéto 
zdůvodnění se zcela vztahuje na zavedení kauce i na poli 
agenturního zaměstnávání. Dále uvádíme, že Ústavní soud se 
k navrhovanému zákonu v rámci meziresortního připomínkového 
řízení sice vyjádřil, nicméně smysl zavedení kauce v agenturním 
zaměstnávání nikterak nezpochybnil.    
 
V neposlední řadě lze též poukázat na právní úpravy jiných 
členských států Evropské unie, které s různými formami 
zajišťovacích institutů (srovnatelných s kaucemi) taktéž počítají. 
Přímo s kaucí se můžeme setkat v právní úpravě agenturního 
zaměstnávání ve Spolkové republice Německo, která vyžaduje za 
každého přidělovaného zaměstnance kauci ve výši 2 000 eur, 
nejméně však 10 000 eur, s kaucí ve výši 350 000 eur zase v Itálii. 
Například na Slovensku se povolení ke zprostředkování zaměstnání 
vydávána žádost, přičemž jejími povinnými přílohami je mimo jiné 
doklad prokazující bankovní záruku v hodnotě nejméně 15 000 eur, 
pokud se jedná o fyzickou osobu. Nelze tak tvrdit, že institut kauce 
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v agenturním zaměstnávání ve v evropských právních úpravách 
ojedinělý. 

Moravskoslezský 
kraj 

Z Zásadní připomínky: 
Návrh nového novelizačního bodu 
K § 78 - Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na chráněném pracovním místě 
V § 78 odst. 2 věta první zní: „Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně 
vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně 
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním 
poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl  
z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč, jde-li  
o osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b),  
a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.“ 
 
Navrhujeme výraz „8 000 Kč“ nahradit slovy „ve výši minimální mzdy podle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších přepisů,“. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu zákona chybí velmi zásadní změna pro zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením (OZP), a to změna § 78 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, 
ve kterém jsou stanoveny příspěvky na zaměstnávání OZP. Stále dochází ke 
zvyšování minimální mzdy, tedy i nákladů zaměstnavatelů OZP. Minimální 
mzda činila v minulém roce 8 500 Kč, od ledna 2015 činí 9 200 Kč a plánuje se 
její další navyšování. V této souvislosti je nutné pomoci zaměstnavatelům OZP 
a navýšit také maximální výši příspěvku, která již dlouhé roky stagnuje na  
8 000 Kč (za podmínek nejvýše 75 % celkových mzdových nákladů na jednu 
OZP). Máme za to, že jako vhodnější se zdá být námi navržené znění „ve výši 
minimální mzdy…“, než vyčíslení konkrétní částkou, která valorizaci platů  
a mezd nezohledňuje a tento problém tedy neřeší a do budoucna by se tak 
muselo předmětné ustanovení upravovat, což považujeme za trvale 
neudržitelné. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ – VYŘEŠENO JINAK 
 – připomínka nad rámec návrhu zákona 
Navrženo zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávaní osob se 
zdravotním postižením na chráněném pracovním místě z 8 000 Kč 
na 8 800 Kč a z 2 000 Kč na 2 700 Kč u osob se zdravotním 
postižením podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona  
o zaměstnanosti. Vyřešeno novelou zákona o zaměstnanosti  
č. 88/2016 Sb. 

Svaz průmyslu  
a dopravy  
České republiky 

Z K Čl. I - body 18. (nový § 66a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“) a části bodů 26. (doplnění 
písm. i) do § 139 odst. 1 zákona) a 32. (doplnění písm. g) do §140 odst. 1 
zákona): 
S navrhovanou úpravou, tedy se zavedením zákonných kvót pro počet dočasně 
přidělených zaměstnanců u uživatele, SP ČR zásadně nesouhlasí, a to z mnoha 
důvodů. 

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 
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Zavedení kvót SP ČR je nesystémové a může výrazně zkomplikovat 
zajišťování nárazových a krátkodobých prací a znamenat velký problém pro 
rychle rostoucí společnosti - nové investory, kteří začínají svoji činnost právě 
ve spolupráci s agenturami práce. APPS uvádí4, že 62 % uživatelů by v případě 
nemožnosti využít agenturní zaměstnance takováto pracovní místa ani 
nevytvořilo.  

 
Potřebnost a přínos agenturního zaměstnávání zejména pro určité skupiny 
zaměstnanců, pro uživatele a tedy i pro konkurenceschopnost ekonomik 
členských států5 přitom reflektuje i směrnice EP a Rady 2008/104/ES  
o agenturním zaměstnávání (dále jen „Směrnice") - srovnej např. čl. 9, 11 a 22 
její preambule6, jejímž prizmatem je nutno vnímat vlastní závazná ustanovení 
Směrnice. SP ČR se domnívá, že navrhovaná úprava je v rozporu zejména s čl. 
4 odst. 1 Směrnice, podle něhož „zákazy nebo omezení týkající se agenturního 
zaměstnávání mohou být odůvodněny pouze na základě obecného zájmu 
souvisejícího zejména s ochranou zaměstnanců agentur práce, s požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité fungování 
trhu práce a zamezit možnému zneužívání“.  
Žádný z výše uvedených důvodů není podle názoru SP ČR naplněn. 
Argumentace předkladatele v důvodové zprávě návrhu je z pohledu Směrnice 
zcela nedostatečná - jde v podstatě pouze o konstatování, že pro nárůst počtu 
dočasně přidělených agenturních zaměstnanců od 2011 do 2014 o 83 166 „za 
současné hospodářské situace neexistuje na trhu práce žádný reálný důvod, 
neboť míra registrované nezaměstnanosti od roku 2011 konstantně klesá“. 
Toto odůvodnění je účelovým výkladem dostupných statistik a je samo o sobě 
rozporné.  
Počet dočasně přidělených zaměstnanců sice za uvedené období skutečně 
relativně významně vzrostl, ale stále nedosahuje průměrné úrovně v rámci EU 
(v ČR představuje oněch uváděných cca 250 tisíc dočasně přidělených 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 S odkazem na zprávu personální agentury Randstad Report on Flexibility at Work 2014 (Zpráva o flexibilitě v práci 2014). 
5  Navrhované zavedení kvót může podle názoru SP ČR konkurenceschopnost České republiky výrazně negativně ovlivnit. Obdobně vstřícnosti vízové politiky dané země 

hraje v dnešní době i nastavení podmínek pro agenturní zaměstnávání významnou roli při rozhodování investorů, zda svou investici nasměrují do České republiky či do jiné 
země. 

6 Čl. 9: „V souladu se sdělením Komise o sociální agendě pro období do roku 2010/…/, vyjádřila Evropská rada názor, že nové formy organizace práce a větší rozmanitost 
smluvních ujednání, lépe spojujících pružnost s jistotou, přispějí k větší přizpůsobivosti.“; čl. 11:„Agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám podniků, pokud jde o 
pružnost, ale také potřebě zaměstnanců na sladění svého pracovního a soukromého života. Přispívá tak k vytváření pracovních místa a k účasti na trhu práce a začlenění do 
něj.“; čl. 22: „Tato směrnice by měla být prováděna v souladu s ustanoveními Smlouvy týkajícími se volného pohybu služeb a svobody usazování /../.“  
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agenturních zaměstnanců pouze cca 0,9 % z celkového počtu zaměstnanců; 
průměr EU činí cca 1,7 %7, tedy téměř dvojnásobek). Nárůst počtu dočasně 
přidělených zaměstnanců je průvodním jevem postupného oživování 
ekonomiky po krizových letech. Do určité míry kopíruje nárůst počtu volných 
pracovních míst pro kmenové zaměstnance, která zaměstnavatelé otevírají 
v souvislosti s oživováním ekonomiky. S ohledem na způsob využívání 
agenturního zaměstnávání uživateli je ale současně zcela pochopitelné, že 
nárůst počtu dočasně přidělených zaměstnanců je dynamičtější: k pokrytí mírně 
oživené poptávky po svých výrobcích/službách zaměstnavatelé nejprve volí 
flexibilnější dočasné přidělení a teprve následně nabírají kmenové 
zaměstnance, aby minimalizovali případné náklady související s nutným 
opětovným utlumením podnikatelských aktivit (včetně snížení počtu 
pracovníků) v případě, že půjde pouze o dočasné oživení. Teprve výrazněji  
a dlouhodoběji rostoucí ekonomika s sebou přináší také výraznější nárůst počtu 
kmenových zaměstnanců (část tohoto nárůstu představují i bývalí agenturní 
zaměstnanci, které se uživatel rozhodne přejmout)8.  
Na zmiňovaném poklesu registrované nezaměstnanosti se podílejí i agenturní 
zaměstnanci (agentury práce uzavírají pracovněprávní vztahy s uchazeči  
o zaměstnání v případě poptávky ze strany uživatelů), s ohledem na výše 
uvedené lze dokonce předpokládat, že výrazně.  
Důsledkem navrhované úpravy nemůže být omezení agenturního zaměstnávání 
jako takového. V této souvislosti SP ČR upozorňuje na stanovisko generálního 
advokáta SD EU M. Szpunara v dosud jediné věci týkající se předmětné 
evropské právní úpravy – řízení o předběžné otázce sp. zn. C-533/13, v němž 
se k plošnému zavedení kvót pro agenturní zaměstnávání vyjadřuje 
jednoznačně negativně: „přijetí opatření směřujících k zamezení zneužívání při 
uzavírání agenturních pracovních smluv nemůže odůvodnit prakticky úplné 
vyloučení této formy práce, například zákazem využívání agenturního 
zaměstnávání ve všech hospodářských odvětvích nebo stanovením kvót pro 
tento typ smluv, pokud neexistuje žádné jiné objektivní odůvodnění. Opatření 
směřující k zabránění zneužívání při uplatňování práva totiž nemůže být 
rovnocenné k odepření dotčeného práva9.“  
Má-li být cílem nyní navrhovaných opatření snaha o omezení tzv. zastřeného 
zaměstnávání popř. (nepřímá) ochrana agenturních zaměstnanců (tlak na 
uživatele, aby tyto zaměstnance přijímali do pracovního poměru), SP ČR se 

                                            
7  Srovnej nejnovější zprávu organizace CIETT (Economic Report 2015), dostupnou např. na www.eurociett.eu, zejména str. 29. 
8  K této argumentaci viz tamtéž, zejména str. 40 – 43. 
9  Viz bod 122. stanoviska (dostupné na webových stránkách Soudního dvora Evropské unie pod odkazem: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159828&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321171).  
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obává, že reálný dopad tohoto konkrétního opatření by v praxi byl přesně 
opačný. Nemožnost nasmlouvat počet dočasně přidělených zaměstnanců podle 
potřeb podnikání konkrétního uživatele by totiž velmi pravděpodobně vedla  
k hledání jiných způsobů10, jak doplnit chybějící zaměstnance nad limit dané 
kvóty, a to pro ně bez jakékoli ochrany srovnatelného zaměstnance, ve svém 
důsledku tedy proti požadavkům Směrnice na zajištění rovného zacházení  
a srovnatelných podmínek pro dočasně přidělené zaměstnance. Formy tzv. 
zastřeného zaměstnávání jsou v oblasti agenturního zaměstnávání problémem 
již dnes a zavedení kvót by uživatele ještě více motivovalo k jejich využití. 
Navrhované plošné zavedení kvót pro podíl agenturních zaměstnanců dále 
jakkoliv nezohledňuje velikost zaměstnavatelů, přitom zejména pro malé 
zaměstnavatele představuje 15% (tj. z 25 max. 3 pracovníci) zásadní bariéru. 
Jako zcela zásadní překážku je toto omezení nutno vidět ve vztahu 
k uživatelům využívajícím sezónních pracovníků (výpočet maximálního počtu 
dočasně přidělených zaměstnanců pro další čtvrtletí na základě údajů  
z předchozího čtvrtletí zásadně zasáhne zemědělství v době sklizní, obchod  
a logistiku v době Vánoc, stavebnictví).   
SP ČR také upozorňuje, že navržený mechanismus čtvrtletního sledování 
podílu agenturních zaměstnanců by pro uživatele představoval významnou 
administrativní a finanční zátěž (např. pořízení příslušného softwarového 
vybavení, související mzdové náklady) a zřejmě byl neživotaschopný – již 
stávající roční sledování podílu zaměstnanců se zdravotním postižením činí 
v praxi velké potíže, zde má jít o sledování kvartální. Zvyšování 
administrativní zátěže podnikatelů je přitom v přímém rozporu s programovým 
prohlášením vlády – srovnej body 1.1. a 3.5, v odstavci o podpoře malého 
 a středního podnikání: “Vláda podnikne kroky k směřující k maximálnímu 
snižování administrativní zátěže pro podnikatele“. 
V neposlední řadě SP ČR připomíná, že již dnes je možné podle § 309 odst. 8 
zákoníku práce omezit rozsah agenturního zaměstnávání v kolektivní smlouvě 
uzavřené u uživatele. Kromě toho existují další instituty - povinnost 
zaměstnavatele nabízet agenturním zaměstnancům volná pracovní místa, 
v oblasti informování a projednávání se zástupci zaměstnanců je možné jednat 
o podílu agenturních zaměstnanců. 

Z K bodu 23. návrhu (změna § 84 zákona):  
 
SP ČR vnímá navrhované zavedení elektronického registru plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako pozitivní, mj. protože 

NEAKCEPTOVÁNO 
Evidence nadále ponechává popsané skutečnosti na dodavatelsko-
odběratelských vztazích (resp. případném smluvním ošetření). 
Odběratel si může ve smlouvě s dodavatelem sjednat případné 

                                            
10Např. na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi dodavatelem bez povolení ke zprostředkování zaměstnání a uživatelem, přičemž předmětem takové smlouvy o dílo je reálně 

pouze dodávka pracovní síly. 
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umožní odběratelům spolupracovat pouze s doporučenými korektními 
dodavateli v režimu náhradního plnění a má zvýšit právní jistotu odběratele. 
Novela však na druhé straně zvýší administrativní zátěž jak na straně 
dodavatelů náhradního plnění, tak na straně jeho odběratelů (opět v rozporu 
s programovým prohlášením vlády). Aby registr skutečně přinesl alespoň 
slibované zvýšení právní jistoty odběratelů, SP ČR požaduje, aby odběratelé již 
nebyli odpovědní za to, zda je dodávka započitatelná pro účely náhradního 
plnění, pokud odebírají výrobky, služby nebo zakázky od dodavatele 
zapsaného v registru. SP ČR dále žádá, aby byly v dostatečném předstihu před 
nabytím účinnosti novely k dispozici potřebné úplné informace ohledně 
požadovaného obsahu, a také o formě a způsobu doručení vyplněného 
formuláře „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním 
postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ Úřadu práce.  

sankce za nepravdivé údaje. Dále lze uvést, že pro odběratele 
náhradního plnění zavedení evidence bude znamenat snížení 
administrativní zátěže, neboť již nebude muset Úřadu práce České 
republiky ohlašovat identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého 
byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány 
zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek 
bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo 
zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr 
výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn. Podle navrhované 
právní úpravy by již zaměstnavatel do 15. února následujícího roku 
ohlašoval Úřadu práce České republiky pouze plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně 
způsobu plnění. Zbylé údaje budou čerpány z předmětné evidence. 

 Z K čl. III - bodům 1. (navrhované zrušení § 39 odst. 6 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZP“)  
a 2. (vazba na § 363 ZP): 
  
SP ČR s navrhovanou úpravou zásadně nesouhlasí. 
 
Možnost řetězení pracovních poměrů na dobu určitou vyplývá ze zvláštní 
povahy agenturního zaměstnávání: nemá-li v daném okamžiku agentura 
konkrétní „zakázku“ na přidělení zaměstnance k určitému uživateli, nemá 
zásadně možnost zaměstnance dále zaměstnávat. Navrhované zrušení výjimky 
ze zákazu řetězení jde tedy zcela proti podstatě fungování agenturního 
dočasného přidělování. Kromě této praktické stránky věci je nutné brát v úvahu 
i speciální úpravu limitující délku dočasného přidělení v § 309 odst. 6 ZP 
(obecný limit 12 měsíců dočasného přidělení k témuž uživateli, s omezenými 
výjimkami). Zachování výjimky uvedené v § 39 odst. 6 ZP je zcela na místě.  
 
Předkladatel se domnívá, že zrušení výjimky ze zákazu řetězení by motivovalo 
uživatele k přijímání agenturních zaměstnanců do pracovního poměru jako 
zaměstnanců kmenových. Obdobně jako u kvót se SP ČR obává, že by 
faktickým důsledkem navrhovaného opatření bylo zásadní omezení trhu 
agenturního zaměstnávání s dopadem zejména na sezónní práce, příležitosti 
pro kvalifikované pracovníky v důchodu a další rizikové skupiny (studenti, 
rodiče pečující o svěřené dítě, handicapovaní apod.).  
 
Nelze pominout, že uživatelé často využívají možnosti dočasného přidělení 
agenturních zaměstnanců jako předstupně pro následné zaměstnání dotyčného 
pracovníka jako svého kmenového zaměstnance (jedním z důvodů je pro 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
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mnohé profese/pozice nedostatečně dlouhá zkušební doba upravená zákoníkem 
práce). Pokud by byla zrušena výjimka podle § 39 odst. 6 ZP, je velmi 
pravděpodobné, že by tito uživatelé začali odmítat dočasné přidělení takových 
agenturních zaměstnanců, kteří již předtím byli dvakrát (popř. i jednou) 
dočasně přiděleni k jakémukoliv jinému uživateli. V případě vyčerpání 
zákonného limitu (tzv. „3x a dost“) by pak i toto navrhované opatření velmi 
pravděpodobně vedlo namísto kultivace regulovaného legálního trhu 
k sofistikovaným postupům a praktikám pracovního uplatnění těchto 
agenturních zaměstnanců mimo regulovaný trh.  
 
Navrhovaná úprava je rozporná i z hlediska konstrukce celého ustanovení § 39 
ZP. Nelze dále opomíjet ustanovení § 39 odst. 5 ZP (nevyvratitelná právní 
domněnka při porušení pravidel pro sjednávání pracovního poměru na dobu 
určitou, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou). Jak už uvedeno výše, 
agentura práce jako zaměstnavatel zásadně nemá možnost dočasně přidělené 
zaměstnance zaměstnávat na dobu neurčitou. Pokud by naopak takto vznikal 
pracovní poměr na dobu neurčitou k uživateli, bylo by to zjevně protiústavní, 
neboť on není smluvní stranou základního pracovněprávního vztahu. 
 
Předkladatel v důvodové zprávě tvrdí, že navrhované zrušení § 39 odst. 6 ZP je 
plně v souladu s čl. 5 odst. 5 Směrnice („Členské státy přijmou vhodná 
opatření v souladu s vnitrostátním právem s cílem zamezit nesprávnému 
používání tohoto článku a zejména zamezit opakujícím se přidělením, jejichž 
cílem je obejít ustanovení této Směrnice.“). Podle názoru SP ČR takový výklad 
čl. 5 Směrnice není na místě. Základním účelem celé směrnice je „zajistit 
ochranu zaměstnanců agentur práce a zlepšit kvalitu agenturního 
zaměstnávání“ (čl. 2 Směrnice) především prostřednictvím zajištění rovného 
zacházení mezi kmenovými a agenturními zaměstnanci podle čl. 5 Směrnice, 
přičemž ustanovení odstavců 2 až 4 článku 5 Směrnice upravují přípustné 
odchylky od této zásady ve smyslu úpravy méně výhodných podmínek11 pro 
agenturní zaměstnance. Cílem je tedy zrovnoprávnit agenturní zaměstnance 
s kmenovými. 
  
Čl. 5 odst. 5 Směrnice je potřeba vykládat právě v tomto kontextu, tj. že 
členské státy mohou přijmout opatření k zamezení opakujícím se přidělením, 
pokud by opakovaná přidělení byla sjednávána např. za účelem poskytnutí 
horších mzdových podmínek agenturním zaměstnancům (v některých 

základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  

                                            
11  Pojem podmínky, tj. základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnávání, zahrnuje odměňování, délku pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, noční 

práce, dovolených a státních svátků – srovnej čl. 3 odst. 1 písm. f) Směrnice. 
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členských státech je ve smyslu čl. 5 odst. 4 Směrnice přípustné aplikovat rovné 
zacházení až po uplynutí určité doby – např. ve Velké Británii po 12 týdnech 
od počátku dočasného přidělení12, tj. opakované sjednávání pracovních poměrů 
na dobu určitou kratší 12 týdnů by bez dalších opatření vedlo k tomu, že by se 
zásada rovného zacházení na tyto dočasně přidělené zaměstnance vůbec 
neuplatnila). To však není případ České republiky - zásadu rovného zacházení 
upravuje § 309 odst. 5 ZP obecně od počátku dočasného přidělení.  
 
Naopak je na místě připomenout čl. 6 odst. 1 Směrnice (promítnutý do § 279 
odst. 3 ZP), která na podporu zabezpečení trvalého zaměstnání pro dočasně 
přidělené zaměstnance ukládá uživatelům, aby zaměstnanci agentur práce byli 
„informováni o všech volných pracovních místech u uživatele, aby měli stejnou 
možnost jako ostatní zaměstnanci tohoto uživatele najít trvalé zaměstnání“. 
 
Závěrem SP ČR upozorňuje, že materiál předkladatele neuvádí žádné statistiky 
četnosti případů ani sektorů a profesí, v nichž by k neúměrnému řetězení mělo 
docházet, a zpochybňuje dobrovolnost zapojení zaměstnanců, přitom podle 
informací dostupných APPS má právě zaměstnanec často na tomto postupu 
zájem. Důkladný rozbor výskytů neúměrného zřetězování, včetně zkoumání 
dobrovolnosti zapojení zaměstnanců, považuje SP ČR za nutný předpoklad 
jakéhokoliv případného zásahu. 

a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno.  
 
Stran navrhovaného přechodu 
Pracovněprávní vztah je vztahem soukromoprávním a musí 
odpovídat vůli obou smluvních stran – tedy též zaměstnance, pokud 
jde o svobodnou volbu zaměstnavatele. Jinými slovy, 
pracovněprávní vztah vzniká toliko se souhlasem smluvních stran. 
Agenturní zaměstnanec může mít s agenturou práce sjednánu  
i dohodu o pracovní činnosti a není tak jasné, jak by to bylo potom 
s jejím zánikem, vznikl-li by pracovní poměr u uživatele 
(navrhované znění § 307b vylučuje možnost souběhu výkonu práce 
přidělením a v pracovněprávním vztahu). Vedle uvedeného je třeba 
zmínit i praktické věcné hledisko. Zatímco u přechodu práv  
a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 a násl. 
zákoníku práce jak dosavadní, tak i přejímající zaměstnavatel o této 
skutečnosti vědí, jsou s ní srozuměni (a vyrozumí o tom  
i zaměstnance), takže o právním postavení zaměstnance by nemělo 
být sporu. V navrhovaném případě by zaměstnanec byl nucen čelit 
jak agentuře práce, která by přišla o svého zaměstnance, tak 
uživateli, který by získal zaměstnance ve vztahu, o který nestál. 
Postavení zaměstnance by se stalo tedy velice nejistým, velmi 
pravděpodobně by byl nucen domáhat se svých práv z takto 
vzniklého pracovního poměru právní cestou. Je zřejmé, že fakticky 
by takové postavení nevedlo ke zlepšení postavení agenturního 
zaměstnance. 

Z K čl. IV - bodům 2. a 4. (navrhovaná nová ustanovení § 11a a §24a zákona NEAKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 

                                            
12  Srovnej Zprávu EK Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů ze dne 21.3.2014 o používání směrnice 

2008/104/ES o agenturním zaměstnávání (COM(2014)176 final), str. 8. 
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č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„ZoIP“):  
 
SP ČR s těmito navrhovanými doplněními zásadně nesouhlasí.  
Předkladatel neuvádí, na základě jakých poznatků vznikla potřeba specifické 
regulace těchto přestupků a správních deliktů v rámci zákona o inspekci práce. 
Doplněním nových skutkových podstat přestupků a správních deliktů do ZoIP 
předkladatel pomíjí, že základním účelem opatření případně přijímaných 
zaměstnavatelem ve smyslu § 316 odst. 2 nebo 3 ZP je ochrana jeho majetku 
včetně obchodního tajemství. Problematika kolize takových opatření  
s ochranou soukromí zaměstnanců před neoprávněným zpracováním jejich 
osobních údajů je dostatečně řešena v rámci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“), a tedy v kontrolní  
a sankční působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který má navíc v této 
oblasti již propracovanou metodiku a dostatečné zkušenosti. V této souvislosti 
SP ČR připomíná mj. zásadu proporcionality, podle níž musejí být oprávnění 
zaměstnance v rovnováze s legitimními oprávněními a zájmy zaměstnavatele.  
SP ČR dále považuje za legislativně nesprávné, aby se takovýmto 
kazuistickým způsobem, bez koncepčního řešení, novelizoval ZoIP (obdobně 
nedávný návrh novely zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
Ukazuje-li se, že stávající právní úprava většinou obecněji vymezených 
skutkových podstat a správních deliktů je nevyhovující, je na místě provést 
komplexní revizi právní úpravy, ale je nepřijatelné, aby se v daném případě k 
jednomu ustanovení § 316 ZP přiřadily v podstatě bez jakéhokoli odůvodnění 
tři skutkové podstaty správních deliktů a přestupků. Právní úprava se pak stává 
nepřehlednou a zmatečnou.  
 

 
V případě skutkové podstaty pod písmenem a) v obou případech 
(jak navrhovaný § 11a, tak § 24a) reaguje na již existující 
povinnost v § 316 odst. 2 zákoníku práce. Zaměstnanec může být 
sledován pouze na základě předchozího oznámení a jen tam, kde je 
to nezbytné k ochraně zdraví osob nebo majetku zaměstnavatele.  
O tomto fakultativním zpracování osobních údajů rozhoduje 
zaměstnavatel z vlastní iniciativy. Důvodem může být ochrana 
života a zdraví zaměstnavatele (např. systém GPS či tachograf), 
zaměstnance, spoluzaměstnanců a jiných osob, které se  
v kontrolovaném prostoru zdržují. Dalšími legitimními důvody jsou 
ochrana majetku zaměstnavatele, spoluzaměstnanců a jiných osob  
a kontrola pracovní výkonnosti zaměstnance. Tomuto důvodu musí 
být přizpůsobeny organizační a technické parametry použitých 
sledovacích zařízení. Nejvíce omezujícím je v tomto směru 
sledování pracovní výkonnosti zaměstnance. Vždy však musí být 
přihlíženo ke skutečnosti, zda je splněna podmínka zvláštní povahy 
činnosti zaměstnavatele. Rozsah sledovaných a zaznamenávaných 
informací je ovlivněn důvodem, pro který se sledovací opatření 
zavádějí. Ze stávající judikatury evropských a českých soudů  
a rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá, že 
zaměstnavatel nesmí sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah 
telefonické, e-mailové a listinné korespondence svých 
zaměstnanců. Ze zjištění orgánů inspekce práce vyplývá, že  
v současné době stále více zaměstnavatelů přistupuje k instalaci 
takových sledovacích zařízení. Tento trend by však neměl převážit 
nad ochranou osobních práv zaměstnanců. Při kontrolách je někdy 
obtížné kamery vůbec naleznout na pracovišti, jsou stále menší  
a nenápadnější.  
 
Skutková podstata pod písmenem b) v obou případech (jak 
navrhovaný § 11a, tak § 24a) reaguje na již existující povinnost  
v ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce, podle které je 
zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu 
kontroly a o způsobech jejího provádění, jestliže je  
u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze 
činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních 
mechanismů stanovených v ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku 
práce, tj. podrobovat zaměstnance otevřenému nebo skrytému 
sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, 
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kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek 
adresovaných zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel tuto informační 
povinnost nesplní, dopustí se přestupku, pokud jde  
o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, nebo správního deliktu, 
pokud jde o zaměstnavatele, který je právnickou osobou. Až na 
předvídané výjimky stanovené zákoníkem práce, musí 
zaměstnavatel každé takové fakultativní nepředdefinované 
zpracování osobních údajů oznámit, jak co do rozsahu, tak co do 
způsobu provádění předmětné kontroly. 
 
Skutková podstata pod písmenem c) v obou případech (jak 
navrhovaný § 11a, tak § 24a) reaguje na již existující povinnost  
v ustanovení § 316 odst. 4 zákoníku práce, podle níž zaměstnavatel 
nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně 
nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním 
vztahem uvedeným v ustanovení § 3 zákoníku práce. Mezi 
informace, které zaměstnavatel nesmí od zaměstnanců vyžadovat, 
lze zařadit zejména informace o těhotenství, rodinných  
a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství  
v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo 
hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, 
trestněprávní bezúhonnosti. Informace o sexuální orientaci, původu, 
členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo 
hnutích a příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti může 
vyžadovat v případě, že je pro to dán věcný důvod spočívající  
v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek 
přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo 
zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel 
získávat ani prostřednictvím třetích osob. 
 
Je nezbytné zdůraznit, že návrhy ustanovení byly připravovány 
ve spolupráci s ÚOOÚ, a že ten jejich zavedení podporuje. Na 
nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy každoročně 
upozorňuje veřejný ochránce práv, naposledy tomu tak bylo 
prostřednictvím Souhrnné zprávy o činnosti veřejného 
ochránce práv za rok 2013. I na základě tohoto podnětu pak 
byla zařazena tato legislativní úprava do Plánu legislativních 
prací vlády pro rok 2015.  
 
Ve věci „legislativní nesprávnosti“ navrhovaných ustanovení je 
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třeba uvést, že nelze zaměňovat legislativní techniku přesnosti  
a jednoznačnosti stanovení přestupku a správního deliktu (také 
v provázanosti na sankce) s kazuistickým přístupem k tvorbě práva. 
S ohledem na koordinační úlohu Ministerstva vnitra v oblasti 
správního trestání bylo vyhověno jejich zásadní připomínce  
a navrhovaná ustanovení byla textově upravena, ale stále trvá 
nutnost zachování základního principu správního trestání - tedy, že 
ze skutkové podstaty přestupku/správního deliktu musí být 
jednoznačně a jasné, jaké porušení povinnosti se trestá. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z OBECNĚ: 
ČMKOS obecně vítá záměr novely zákona o zaměstnanosti upravit 
problematiku agenturního zaměstnávání, které představuje doplňkovou formu 
zaměstnávání ke službám zaměstnanosti poskytovaným Úřadem práce ČR  
a jeho pobočkami, tak, aby se podařilo odstranit, popř. omezit zásadní 
negativní jevy, které tuto formu zaměstnávání provázejí v praxi, a které ve 
většině případů negativně dopadají na zaměstnance, jejich pracovní podmínky, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a mzdy.  
ČMKOS využívá této legislativní příležitosti k tomu, aby zdůraznila hlavní 
prvky svého přístupu k agenturnímu zaměstnávání a jeho zneužívání na 
českém trhu práce, ke kterému dochází ve velké míře v zájmu dosažení výhod 
v hospodářské soutěži na vrub zaměstnanců, především prostřednictvím 
snížením ceny jejich práce – mzdovým a sociálním dumpingem. 
Hlavním smyslem legislativních úprav v této oblasti by mělo být maximální 
omezení činnosti nelegálních (černých) agentur práce, jež vede k vytlačování 
legálních agentur práce z trhu, popřípadě nutí tyto agentury přizpůsobovat se 
nekalým praktikám nelegální konkurence na trhu agenturního zaměstnávání. 
Nejviditelnějšími negativními dopady je již zmíněný sociální dumping  
a nedodržování principu srovnatelných podmínek pro kmenové a agenturní 
zaměstnance. Postižení jsou touto praxí nejvíce agenturní zaměstnanci, ale též 
agentury práce, které se snaží dodržovat pravidla. 
ČMKOS je proto názoru, že je nezbytné se zaměřit na opatření, která zmenší 
významně „poptávku po nelegálním agenturním zaměstnávání“. Je 
přesvědčena, že namísto administrativních opatření typu kvót agenturních 
zaměstnanců u zaměstnavatele by účinnější opatření představovala úprava 
spoluzodpovědnosti uživatele za zajištění srovnatelných pracovních  
a mzdových podmínek, zejména za vyplacení srovnatelné mzdy agenturnímu 
zaměstnanci, jaká náleží kmenovému zaměstnanci vykonávajícímu  
u zaměstnavatele stejnou práci (inspiraci lze částečně hledat v nové slovenské 
právní úpravě). 
V této souvislosti je proto zapotřebí věnovat pozornost legislativnímu 

KOMENTÁŘ 
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo skutečnosti, 
že některé podnikatelské subjekty se oblast agenturního 
zaměstnávání snaží obcházet prostřednictvím tzv. „outsorcingu“ 
v rámci uzavíraných smluv o dílo. Poradou vedení Ministerstva 
práce a sociálních věcí konanou dne 12. února 2015 byla též 
schválena opatření nelegislativní povahy, mezi která patří zvýšená 
pozornost a intenzivnější kontrola tzv. zastřeného agenturního 
zaměstnávání. Této problematice bude věnována větší pozornost, 
nejen z toho důvodu, že bude součástí hlavního kontrolního úkolu 
Státního úřadu inspekce práce, ale dojde též k užší spolupráci 
inspektorů, kteří se specializují na kontrolu agenturního 
zaměstnávání včetně zavedení metodiky, jak zastřené agenturní 
zaměstnávání posuzovat. 
 
Současně dochází k metodickému vyprecizování i srovnatelných 
pracovních a mzdových podmínek dočasně přidělovaných 
zaměstnanců. Tato metodika bude publikována veřejnosti a bude 
tak deklarován přístup orgánů kontroly v této věci. 
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zpřesnění „srovnatelných pracovních podmínek“, zejména vymezení 
srovnatelné mzdy“, aby byl zmenšen prostor pro jejich obcházení. Z pohledu 
praxe je na místě upřesnit, jaké typy benefitů (např. dotace zaměstnavatelů na 
stravování, delší výměry dovolené, příspěvky na důchodové a zdravotní 
připojištění apod.) jsou jejich součástí. V úvahu přichází i zavedení 
„presumpce“ těchto podmínek (i výše mzdy) pro případ, kdy uživatel 
srovnatelná pracovní místa kmenových zaměstnanců (účelově) zrušil.  
V rámci opatření proti „nelegálnímu agenturnímu zaměstnávání“ je na místě 
upravit jak peněžité sankce pro právnické osoby i pro fyzické osoby (na straně 
„nelegálních agentur práce“ i uživatelů), které se na těchto nelegálních 
aktivitách podílejí, tak trestněprávní odpovědnost uvedených osob. 
Je zapotřebí zavést „odstrašující“ peněžité sankce ve vztahu k nelegálním 
agenturám práce a fyzickým i právnickým osobám (včetně uživatelů), kteří se 
na nelegálním agenturním zaměstnávání podílejí, a to sankce výrazně vyšší, 
než jaké se uplatňují v případech porušení povinností agenturami práce v rámci 
zákonného agenturního zaměstnávání. Ruku v ruce s tím je třeba zajistit 
efektivní kontrolní činnost zaměřenou na odhalování nelegálního agenturního 
zaměstnávání. 
Uvažovat je třeba i o dalších opatřeních směřujících proti uživatelům 
„nelegálního agenturního zaměstnávání“, jakými je např. vyloučení těchto 
uživatelů z možností ucházet se o veřejné zakázky na dobu stanovenou 
zákonem v závislosti na závažnosti porušení zákona, popř. z možnosti čerpat 
různé formy podpory ze strany státu (dotace, příspěvky podle zákona  
o zaměstnanosti apod.) uživatelem. Nejde tedy jen o přímý finanční postih ve 
formě pokuty, nýbrž o odnětí výhod, které jsou ve své podstatě pro uživatele 
důležitější a jejichž odnětí je pro uživatele z krátkodobého i dlouhodobého 
hlediska tíživější, než jednorázová pokuta, jíž se mohou i snáze vyhnout. 
ČMKOS považuje za účelné v novele zákona zakotvit princip 
spolurozhodování odborových organizací o využití agenturního zaměstnávání  
a o jeho rozsahu u uživatele. Připomíná, že výměna „kvót“ za 
spolurozhodování odborové organizace ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání 
byla opakovaně přislíbena nejvyššími představiteli Svazu průmyslu a dopravy 
při jednání předsednictva a plenární schůze RHSD. 
ČMKOS proto navrhuje, aby předložený návrh zákona byl podroben znovu 
diskusi v rámci pracovní skupiny, která se dlouhodobě problematikou 
agenturního zaměstnávání zabývá, a aby v rámci úvah o věcném dopracování 
navrhovaného zákona byly vzaty v úvahu závěry konference, kterou 
uspořádala dne 4. března 2015 ČMKOS ve spolupráci s Nadací Friedricha 
Eberta (FES) „Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce?“, jíž 
se účastnili spolu se zástupci MPSV zástupci všech zainteresovaných subjektů 
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(agentury práce, sociální partneři, Státní úřad inspekce práce, zahraniční hosté).  
Na uvedené konferenci byly naznačeny tyto cíle novelizace právní úpravy 
agenturního zaměstnávání, popřípadě souvisejících opatření nelegislativní 
povahy: 
- odstranění tzv. „mrtvých“ agentur práce,  
- oddělení legálních a nelegálních agentur práce 
- potírání „zastřeného“ agenturního zaměstnávání, 
- řešení problému „neexistujícího“ agenturního zaměstnávání v odvětví 

stavebnictví,  
- hledání efektivních cest, jak postihovat subjekty, které se této nelegální 

činnosti dopouštějí; 
- zajistit prosazování srovnatelných podmínek  
- zavedení spolurozhodování odborových organizací působících  

u zaměstnavatele v otázkách týkajících se využívání agenturního 
zaměstnávání u zaměstnavatele;  

- posouzení možnosti zavedení limitů pro využívání agenturního 
zaměstnávání uživatelem; 

- zavedení spoluodpovědnosti uživatele za dodržování podmínek stanovených 
právními předpisy pro agenturní zaměstnávání; 

- posouzení možností převzetí některých změn zavedených v oblasti 
agenturního zaměstnávání na Slovensku v roce 2015 

- navržení úpravy podmínek pro přechod zaměstnance z „agenturního“ 
zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou u uživatele 

Z A. K části – Změna zákona o zaměstnanosti 
k bodu 3) – § 60 odst. 2 - požadujeme rozšířit podmínky tak, aby odpovědným 
zástupcem nemohly být ani osoby, které přivedly ke krachu i jiné subjekty, 
nejen agentury práce  - Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
- nad rámec návrhu zákona. 
Není uvedeno, co se rozumí slovem krach, ani souslovím přivést do 
krachu. Bez hlubší analýzy a legislativně přesného vyjádření nelze 
akceptovat.  
 

Z K bodu 11) – § 63 odst. 5 - požadujeme doplnit úpravu tak, aby podmínkou 
bylo též to, že žadatel nemá vůči svým bývalým agenturním zaměstnancům 
žádné dluhy - Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
- nad rámec návrhu zákona.  
Není uvedeno, co se rozumí slovem dluhy, jedná se o dlužnou 
mzdu nebo závazky jiné. Bez hlubší analýzy a legislativně přesného 
vyjádření nelze akceptovat.  

Z K části páté – Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
K bodu 1)  - § 2 odst. 5 -  s navrhovanou úpravou souhlasíme za předpokladu, 
že zaměstnanec (agenturní) nebo zájemce o zaměstnání (v evidenci ÚP) může 
odmítnout zaměstnání u takového zaměstnavatele bez jakýchkoliv sankcí. - 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Připomínkované ustanovení bude na základě připomínky odboru 
kompatibility Úřadu vlády odstraněno pro rozpor se směrnicí 
2008/94/ES. 
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Z K bodu 2) – § 4 odst. 4 -  požadujeme zajištění zveřejnění informace na 
krajských pobočkách a kontaktních pracovištích.  
Odůvodnění: 
Zveřejnění na úřední desce Úřadu práce a internetových stránkách MPSV je 
podle nás nedostatečné. Je nutné, aby tato informace byla k disposici na 
krajských pobočkách a kontaktních pracovištích, aniž by si o ni lidé museli 
říkat. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace bude samozřejmě dostupná na jednotlivých pracovištích 
Úřadu práce ČR. Nicméně krajská pobočka ani kontaktní pracoviště 
Úřadu práce nemá svou úřední desku. Tu má ze zákona pouze Úřad 
práce ČR jako jediný správní orgán. Jedná se pouze o technickou 
úpravu a nikoliv o úpravu věcnou.   
 
Pozn.: Úřad práce ČR je ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona  
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, správním úřadem s celostátní působností, tj. i jako celek 
jediným správním orgánem. Podle ustanovení § 26 odst. 1 
správního řádu každý správní orgán zřizuje úřední desku, která 
musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Vzhledem k uvedenému má 
Úřad práce ČR jedinou úřední desku, neboť jeho organizační 
útvary nejsou samostatnými správními orgány a nemohou si proto 
zřizovat své úřední desky. V minulosti, před vznikem Úřadu práce 
ČR, byli zaměstnanci, uplatňující své mzdové nároky zvyklí na to, že 
každý původní „okresní“ úřad práce měl svou úřední desku a na ní 
zveřejňoval informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci 
mohou uplatnit své mzdové nároky. Od vzniku Úřadu práce ČR 
nemohou mít kontaktní pracoviště a krajské pobočky své vlastní 
úřední desky a tedy na nich ani nemohou zveřejňovat příslušné 
údaje. 
 
Pokud jde o úřední desku, Úřad práce České republiky má 
nepřetržitě přístupnou úřední desku zajištěnou technickým 
zařízením na adrese sídla Úřadu práce ČR, Dobrovského 25, Praha 
7, a rovněž zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
této adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska. Na této webové 
stránce je od roku 2011 přístupná databáze zaměstnavatelů, jejichž 
zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky. Zde se dá 
vyhledávat podle nastavených kritérií (např. podle názvu 
zaměstnavatele, okresu, konce lhůty pro uplatnění mzdových 
nároků atd.), přičemž ve výsledku vyhledávání jsou uvedeny názvy 
zaměstnavatelů, jejich adresy, rozhodné období a lhůta, do kdy lze 
uplatnit mzdové nároky. 
 
Pokud jde ovšem o informovanost veřejnosti, v úředních hodinách 
je každému na dotaz sdělena informace, zda je či není ten který 
zaměstnavatel  v insolvenci, což zajišťují zaměstnanci příslušných 
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útvarů kontrolně právních krajských poboček Úřadu práce ČR. 
Trvale přístupné jsou pak tyto informace na shora uvedené 
internetové stránce, přičemž odkaz na tuto stránky bývá u budov, 
kde jsou umístěna pracoviště Úřadu práce ČR, taktéž zveřejněn. 
Současně je samozřejmě informace o insolvenci zaměstnavatele 
dostupná rovněž ze strany Ministerstva spravedlnosti na webové 
stránce na www.justice.cz.  
 
Úřad práce ČR samozřejmě přivítá jakýkoliv návrh, jak lépe 
informovat v tomto smyslu veřejnost. V praxi ovšem krajské 
pobočky nezaznamenaly žádné stížnosti klientů – žadatelů na to, že 
by nebyli o insolvenci svých zaměstnavatelů včas informováni nebo 
že by kvůli tomu nedodrželi lhůty stanovené zákonem pro podání 
předmětné žádosti. Naopak i počty žádostí a prostředky vyplacené 
dle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vypovídají o dobré informovanosti klientů Úřadu práce ČR o této 
agendě a nárocích z ní vyplývajících. 

Z K bodu 3) – požadujeme zachovat stávající úpravy. 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k bodu 2. Nechť předkladatel upraví příslušný zákon, místo 
toho aby omezoval dostupnost informací pro občany, zvláště pro ty, kteří se 
ocitnou v krizové situaci, kterou insolvence zaměstnavatele bezpochyby je. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Současný stav je v rozporu se správním řádem. 
 

Z K bodu 4) – požadujeme takovou úpravu, aby zaměstnanec mohl čerpat 
mzdové nároky v rozsahu 3 měsíců v období 12 měsíců, jak to i odpovídá 
důvodové zprávě. Stávající ani navrhované znění to neumožňuje. 
Odůvodnění: 
Nevyplatí-li zaměstnavatel mzdu za měsíce leden, únor a březen 2015, má 
zaměstnanec v podstatě dvě možnosti. První je ta, že uplatní nárok na lednovou 
mzdu co nejdříve to je možné, tedy 1. března 2015. Nárok na mzdu za únor  
a březen 2015 pak může dle navrhovaného znění uplatnit až v březnu 2016! 
Druhá možnost je ta, že zaměstnanec vyčká na splatnost březnové mzdy  
a uplatní nárok v celém 3měsíčním rozsahu. Nárok tedy uplatní1.května. Takže 
lednovou mzdu dostane vyplacenou cca s 3měsíčním zpožděním. Tato úprava je 
nevyhovující, a proto požadujeme takovou úpravu, aby zaměstnanec mohl 
čerpat své mzdové nároky v dřívějším termínu tak, aby byla zachována sociální 
funkce mzdy. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
I podle současného ustanovení zákona je nutno chápat pouze 
v kontextu zejména s ust. § 3 písm. a) a § 4 odst. 5 zákona  
č. 118/2000 Sb. Tzn., že zaměstnanec může podat další žádost 
pouze ve lhůtě stanovené zákonem a může uplatnit mzdové nároky, 
které mu vznikly v rozhodném období. Aby tyto zákonné podmínky 
mohl zaměstnanec splnit, musí být dány důvody pro podání nového 
(dalšího) insolvenčního návrhu, pokud nebylo vyhlášeno 
moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Teprve na jeho 
základě je stanovena nová lhůta pro podání žádosti (po jejím 
uplynutí nemůže zaměstnanec další žádost řádně uplatnit), jakož  
i nové rozhodné období, do kterého musí spadat zaměstnancem 
uplatněné další mzdové nároky. Předpokládá se tedy, že 
zaměstnanec byl v nově stanoveném rozhodném období ještě 
v pracovním poměru u zaměstnavatele. Jestliže výše citované 
ustanovení zmiňuje „další mzdové nároky“, jedná se o mzdové 
nároky, které zaměstnanci vznikly později, nikoliv mzdové nároky, 
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které již byly zaměstnancem uplatněny v první žádosti a byly mu 
Úřadem práce České republiky přiznány částečně nebo vůbec. 
Pozdější doplácení již částečně přiznaných mzdových nároků by 
znamenalo obcházení ust. § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., které 
stanoví celkovou výši mzdových nároků vyplacených  
1 zaměstnanci za 1 měsíc, nehledě k tomu, že by tato žádost byla 
uplatněna po uplynutí lhůty stanovené pro podání žádosti  
a přiznané mzdové nároky by nespadaly do platného rozhodného 
období. Z uvedeného je zřejmé, že opakovaně lze uspokojit mzdové 
nároky zaměstnance pouze v případě, že byl podán další 
insolvenční návrh, neboť o prvním insolvenčním návrhu podaném 
na jeho zaměstnavatele bylo insolvenčním soudem rozhodnuto 
jinak (viz ust. § 142 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů), než 
rozhodnutím o úpadku. 
 
Důvodová zpráva bude upravena. 

Z Nad rámec navrhované úpravy: 
Požadujeme doplnit úpravu tak, aby agentura práce byla povinna úřadu práce 
dokládat, že má pojištění sjednáno po celou dobu své činnosti a zaměstnanec 
byl oprávněn vyžadovat tuto informaci, a rozšířit skutkové podstaty přestupků 
o neplnění těchto povinností.  
Odůvodnění: 
Současný stav i navrhovaná úprava neřeší problém praxe, kdy agentura má 
sjednáno pojištění pouze na 1 rok, ale činnost vykonává déle. Takže poté, co je 
jí činnost povalena, sice doloží, že je pojištěna, ale po uplynutí doby pojištění 
jej už neprodlouží a úřad práce se to nedozví ani to sám nekontroluje. Také 
zaměstnanci si nemohou takovou informaci vyžádat a přitom jsou pak na tom 
biti oni. Jako pozitivní změnu vítáme zavedení kauce, nicméně výše nároků, 
které následně vyplatí stát zaměstnancům, určitě bude v některých případech 
výši kauce přesahovat (např. agentura WH4U působící v OKD, cca 280 
zaměstnanců). Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Podle ust. § 58a odst. 2 zákona o zaměstnanosti musí mít agentura 
práce sjednáno pojištění ve výši zajišťující výplatu mzdy nejméně 
do výše trojnásobku průměrného měsíčního čistého výdělku všech 
svých zaměstnanců, které dočasně přiděluje nebo které bude 
dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele, a to po celou dobu 
její činnosti. Kontrolou dodržování tohoto ustanovení jsou 
pověřeny orgány inspekce práce. Stanovení dokládací povinnosti 
by pouze neúměrně zvýšilo administrativní zátěž nejen agentur 
práce samotných, ale i Úřadu práce ČR. 
 

Z Za další zásadní problém praxe považujeme neschopnost inspekce práce 
kontrolovat dodržování § 309 odst. 5 zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že 
nejsou přesná pravidla a do značné míry jde o výkladové a individuální 
posuzování, inspektoráty nejsou schopny či ochotny toto činit a tím dochází ke 
zneužívání agenturních zaměstnanců na úkor kmenových. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Viz vyjádření k obecným připomínkám Českomoravské 
konfederace odborových svazů. 
 

Z V neposlední řadě z pohledu ochrany agenturních zaměstnanců a zabezpečení 
jejich jistot dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné zakotvit do novely 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zavedení dalších zákazů a omezení v agenturním zaměstnávání by 
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zákona o zaměstnanosti zákaz zprostředkování zaměstnání zaměstnanců 
agentur na práce v riziku v kategorii IV.  
Odůvodnění: 
Jedná se o opatření navrhované v souvislosti se zabezpečením zdraví 
zaměstnanců agentur práce, kteří by svou „fluktuací“ ztratili možnost účinné 
ochrany před poškozením zdraví a velice obtížně by dosáhli na náhradu 
případné škody vzniklé výkonem práce v riziku. 
Na Slovensku existuje obdobná právní úprava. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 

mohlo být problematické v rozporu s čl. 4 směrnice 2008/104/ES. 
Předkladateli navíc není zřejmé, proč tyto připomínky ČMKOS 
nepředložil na Pracovní skupině RHSD pro zprostředkování 
zaměstnání, které se po dobu nejméně 3 let účastnil. Na této 
platformě pak daná problematika mohla být komplexně 
prodiskutována. 

 Z Uvedený návrh úpravy ZP zavedením nové povinnosti vykazuje stejný 
nedostatek, který spočívá v dnešním právní stavu - stanoví právní povinnost, na 
ni naváže sankci v podobě pokuty, která je však v potírání nelegálních praktik 
shledávána neúčinnou - inspekce práce není schopna všechny případy zjistit  
a právně bezvadně v rozumném čase vymoci... -- a karavana jede dál.... 
Návrh sociálních partnerů naplňuje požadavek zajistit účinné opatření  
k nápravě - a tím je odstranění ekonomické výhody (motivace) uživatele na 
nelegálních praktikách.... 
  
Proto nadále trváme na návrzích sociálních partnerů. 
  

NEAKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
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II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
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Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno. 
 
Stran navrhovaného přechodu 
Pracovněprávní vztah je vztahem soukromoprávním a musí 
odpovídat vůli obou smluvních stran – tedy též zaměstnance, pokud 
jde o svobodnou volbu zaměstnavatele. Jinými slovy, 
pracovněprávní vztah vzniká toliko se souhlasem smluvních stran. 
Agenturní zaměstnanec může mít s agenturou práce sjednánu  
i dohodu o pracovní činnosti a není tak jasné, jak by to bylo potom 
s jejím zánikem, vznikl-li by pracovní poměr u uživatele 
(navrhované znění § 307b vylučuje možnost souběhu výkonu práce 
přidělením a v pracovněprávním vztahu). Vedle uvedeného je třeba 
zmínit i praktické věcné hledisko. Zatímco u přechodu práv  
a povinností z pracovněprávních vztahů podle § 338 a násl. 
zákoníku práce jak dosavadní, tak i přejímající zaměstnavatel o této 
skutečnosti vědí, jsou s ní srozuměni (a vyrozumí o tom  
i zaměstnance), takže o právním postavení zaměstnance by nemělo 
být sporu. V navrhovaném případě by zaměstnanec byl nucen čelit 
jak agentuře práce, která by přišla o svého zaměstnance, tak 
uživateli, který by získal zaměstnance ve vztahu, o který nestál. 
Postavení zaměstnance by se stalo tedy velice nejistým, velmi 
pravděpodobně by byl nucen domáhat se svých práv z takto 
vzniklého pracovního poměru právní cestou. Je zřejmé, že fakticky 
by takové postavení nevedlo ke zlepšení postavení agenturního 
zaměstnance. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Z V návaznosti na předložený materiál obecně sdělujeme (jako technickou 
připomínku nad rámec předloženého návrhu, avšak připomínku zásadní)  
k čl. I, že je třeba upřesnit, jakým právním předpisem bude provedena úprava 
způsobu a termínů registrace. V praxi mohou nastat různé situace, a to jak na 
straně odběratele (odběratel může, ale také nemusí, mít zájem o náhradní 
plnění; může a nemusí mít více než 25 zaměstnanců, atd.), tak i na straně 
dodavatele (může, ale také nemusí mít zájem poskytovat náhradní plnění, do 
kdy se musí zaregistrovat, do kdy mu bude potvrzen limit, za jakých podmínek 
jej lze ze seznamu vyřadit, apod.). Toto lze řešit např. zmocněním k úpravě 
vyhlášky, kde způsob a podmínky vstupu do registru budou specifikovány. 
Absence takové úpravy si vynutí výklady a metodiky, které by se mohly ukázat 
jako kontraproduktivní.     

NEAKCEPTOVÁNO/ VYSVĚTLENO 
Evidence nadále ponechává odpovědnost na dodavatelsko-
odběratelských vztazích (resp. případném smluvním ošetření). Tedy 
limit potvrzován nebude ani nebude dodavatel z evidence 
vyřazován apod. Přidaná hodnota evidence je v tom, že dává 
odběrateli jistotu, že pokud již v evidenci uveden je, může si 
dodávku započítat. 

Z V čl. IV body 2 a 4 nesouhlasíme s navrhovaným zněním nově vkládaných NEAKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 
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ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) a § 24a odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato připomínka je zásadní 

 
Odůvodnění: Domníváme se, že zejména navrhovaná výše sankce (100 000 Kč) 
je nepřiměřená ve vztahu intenzitě zásahu do práva na ochranu základních 
lidských práv a svobod. Na základě skutečnosti, že zaměstnavatel provozuje na 
pracovišti kamerový systém nelze předpokládat, že dojde k narušení 
zaměstnancova práva na ochranu soukromí. Informační povinnost vůči 
zaměstnanci je navrhovanou úpravou zcela zbytečně formalizována. Takový 
postup je však jedinou možnou ochranou zaměstnavatele před zneužitím nové 
navrhované sankce v souvislosti s případnými neshodami mezi oběma stranami 
pracovněprávního vztahu. Z platné legislativy není zřejmé, jakým způsobem 
zaměstnavatel má splnit povinnost dle § 316 odst. 3 zákoníku práce, což 
v kombinaci s navrhovanou sankcí může způsobit problémy zejména drobným 
živnostníkům nebo profesionálním neziskovým organizacím. 
 

V případě skutkové podstaty pod písmenem a) v obou případech 
(jak navrhovaný § 11a, tak § 24a) reaguje na již existující 
povinnost v § 316 odst. 2 zákoníku práce. Zaměstnanec může být 
sledován pouze na základě předchozího oznámení a jen tam, kde je 
to nezbytné k ochraně zdraví osob nebo majetku zaměstnavatele.  
O tomto fakultativním zpracování osobních údajů rozhoduje 
zaměstnavatel z vlastní iniciativy. Důvodem může být ochrana 
života a zdraví zaměstnavatele (např. systém GPS či tachograf), 
zaměstnance, spoluzaměstnanců a jiných osob, které se  
v kontrolovaném prostoru zdržují. Dalšími legitimními důvody jsou 
ochrana majetku zaměstnavatele, spoluzaměstnanců a jiných osob  
a kontrola pracovní výkonnosti zaměstnance. Tomuto důvodu musí 
být přizpůsobeny organizační a technické parametry použitých 
sledovacích zařízení. Nejvíce omezujícím je v tomto směru 
sledování pracovní výkonnosti zaměstnance. Vždy však musí být 
přihlíženo ke skutečnosti, zda je splněna podmínka zvláštní povahy 
činnosti zaměstnavatele. Rozsah sledovaných a zaznamenávaných 
informací je ovlivněn důvodem, pro který se sledovací opatření 
zavádějí. Ze stávající judikatury evropských a českých soudů  
a rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá, že 
zaměstnavatel nesmí sledovat, monitorovat a zpracovávat obsah 
telefonické, e-mailové a listinné korespondence svých 
zaměstnanců. Ze zjištění orgánů inspekce práce vyplývá, že  
v současné době stále více zaměstnavatelů přistupuje k instalaci 
takových sledovacích zařízení. Tento trend by však neměl převážit 
nad ochranou osobních práv zaměstnanců. Při kontrolách je někdy 
obtížné kamery vůbec naleznout na pracovišti, jsou stále menší  
a nenápadnější.  
 
Skutková podstata pod písmenem b) v obou případech (jak 
navrhovaný § 11a, tak § 24a) reaguje na již existující povinnost  
v ustanovení § 316 odst. 3 zákoníku práce, podle které je 
zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu 
kontroly a o způsobech jejího provádění, jestliže je  
u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze 
činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních 
mechanismů stanovených v ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku 
práce, tj. podrobovat zaměstnance otevřenému nebo skrytému 
sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, 
kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9VJYX5P)



61 
 

adresovaných zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel tuto informační 
povinnost nesplní, dopustí se přestupku, pokud jde  
o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, nebo správního deliktu, 
pokud jde o zaměstnavatele, který je právnickou osobou. Až na 
předvídané výjimky stanovené zákoníkem práce, musí 
zaměstnavatel každé takové fakultativní nepředdefinované 
zpracování osobních údajů oznámit, jak co do rozsahu, tak co do 
způsobu provádění předmětné kontroly. 
 
Skutková podstata pod písmenem c) v obou případech (jak 
navrhovaný § 11a, tak § 24a) reaguje na již existující povinnost  
v ustanovení § 316 odst. 4 zákoníku práce, podle níž zaměstnavatel 
nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně 
nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním 
vztahem uvedeným v ustanovení § 3 zákoníku práce. Mezi 
informace, které zaměstnavatel nesmí od zaměstnanců vyžadovat, 
lze zařadit zejména informace o těhotenství, rodinných  
a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství  
v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo 
hnutích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, 
trestněprávní bezúhonnosti. Informace o sexuální orientaci, původu, 
členství v odborové organizaci, členství v politických stranách nebo 
hnutích a příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti může 
vyžadovat v případě, že je pro to dán věcný důvod spočívající  
v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek 
přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo 
zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel 
získávat ani prostřednictvím třetích osob. 
 
Je nezbytné zdůraznit, že návrhy ustanovení byly připravovány 
ve spolupráci s ÚOOÚ, a ten jejich zavedení podporuje. Na 
nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy každoročně 
upozorňuje veřejný ochránce práv, naposledy tomu tak bylo 
prostřednictvím Souhrnné zprávy o činnosti veřejného 
ochránce práv za rok 2013. I na základě tohoto podnětu pak 
byla zařazena tato legislativní úprava do Plánu legislativních 
prací vlády pro rok 2015.  
 
Ve věci „legislativní nesprávnosti“ navrhovaných ustanovení je 
třeba uvést, že nelze zaměňovat legislativní techniku přesnosti  
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a jednoznačnosti stanovení přestupku a správního deliktu (také 
v provázanosti na sankce) s kazuistickým přístupem k tvorbě práva. 
S ohledem na koordinační úlohu Ministerstva vnitra v oblasti 
správního trestání bylo vyhověno jejich zásadní připomínce a 
navrhovaná ustanovení byla textově upravena, ale stále trvá nutnost 
zachování základního principu správního trestání - tedy, že ze 
skutkové podstaty přestupku/správního deliktu musí být 
jednoznačně a jasné, jaké porušení povinnosti se trestá. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 
České republiky 

Z K § 140 odst. 2, písmeno d) 
Za slova „kopii“ vložit slova „nebo originály“  
Odůvodnění: Dostat pokutu od pečlivého úředníka za to, že ve firmě 
požadované listiny mají jen v originálech, ze kterých si neudělali kopii, což při 
přesném výkladu striktně zákon v návrhu říká je absurdní. 
Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh jde nad rámec návrhu. Z logiky věci plyne, že předložení 
originálu musí orgán inspekce práce akceptovat. 
 

Z K části třetí – Změna zákona o inspekci práce 
 
K bodu 2 a 4  
Nesouhlasíme s navrhovaným zněním nově vkládaných ustanovení § 11a odst. 
1 písm. b) a § 24a odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Odůvodnění: 
Domníváme se, že zejména navrhovaná výše sankce (100 000 Kč) je 
nepřiměřená ve vztahu intenzitě zásahu do práva na ochranu základních 
lidských práv a svobod. Na základě skutečnosti, že zaměstnavatel provozuje na 
pracovišti kamerový systém nelze předpokládat, že dojde k narušení 
zaměstnancova práva na ochranu soukromí. Informační povinnost vůči 
zaměstnanci je navrhovanou úpravou zcela zbytečně formalizována. Takový 
postup je však jedinou možnou ochranou zaměstnavatele před zneužitím nové 
navrhované sankce v souvislosti s případnými neshodami mezi oběma stranami 
pracovněprávního vztahu. Z platné legislativy není zřejmé, jakým způsobem 
zaměstnavatel má splnit povinnost dle § 316 odst. 3 zákoníku práce, což 
v kombinaci s navrhovanou sankcí může způsobit problémy zejména drobným 
živnostníkům nebo profesionálním neziskovým organizacím. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ke stanovené výši sankce uvádíme, že pokud se jedná o ukládání 
pokut, je třeba zdůraznit, že ukládání sankcí je až krajním 
prostředkem ke zjednání nápravy, nikoli aktem odvety a nástrojem 
likvidace podnikatelů (zaměstnavatelů). Nelze ani vycházet  
z úvahy, že podnikatelé (zaměstnavatelé) porušují povinnosti 
vyplývající z pracovněprávních předpisů, tzn., že s každou 
provedenou kontrolou bude automaticky spojen postih spočívající 
ve vysoké pokutě.  
 
Horní hranici sankce za spáchání přestupku nebo správního deliktu 
uvedeného pod písmenem a) a c) se navrhuje stanovit srovnatelně 
jako v případě sankce za spáchání přestupku na úseku rovného 
zacházení dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci 
práce nebo za spáchání správního deliktu na úseku rovného 
zacházení dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. d) zákona o inspekci 
práce, neboť se jedná porušení právních předpisů se srovnatelným 
dopadem na postižené zaměstnance. 
 
Pokud se týká přestupku nebo správního deliktu uvedeného pod 
písmenem b), pak se jedná o nesplnění informační povinnosti, které 
představuje drobný delikt srovnatelný například s deliktním 
jednáním dle ust. § 44 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. 
Proto se jeví vhodné stanovit maximální sankci ve výši 100 000 Kč, 
tedy ve stejné výši jakou stanoví obecný právní předpis.   
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Je nutno zdůraznit, že povinnost vyplývající ze zákoníku práce je 
jeho součástí od účinnosti předpisu, nejedná se tedy o žádné 
novum, které by praxe neznala. Pokud by byl § 316 zákoníku práce 
formulován ještě konkrétněji, nebylo by možné kvůli příliš 
kazuistické formulaci ustanovení aplikovat na zaměstnavatele tak, 
aby byl zachován rovný přístup ke všem zaměstnavatelům. 

Konfederace umění 
a kultury 

Z Oblast náhradního plnění 
Konfederace umění a kultury preferuje Variantu II věcného záměru zákona 
s tím, že zavedení registru náhradního plnění považuje za dostatečně 
odůvodněné. 
Konfederace má však jednu zásadní připomínku k započitatelnosti plnění 
povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 81 odst. 2 
písm. b) zákona o zaměstnanosti. V navrhovaných změnách není totiž uvedena 
lhůta, dokdy musí dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek vložit příslušná 
data do registru, což je důležité zejména pro odběratele, kteří odběrem 
výrobků, služeb nebo zakázek u těchto dodavatelů plní svůj povinný podíl  
a kteří nemohou rychlost vkládání dat dle návrhu věcného záměru zákona 
jakkoliv ovlivnit. 

VYSVĚTLENO 
Lhůta je uvedena v navrhovaném znění ustanovení § 81 odst. 3 
zákona o zaměstnanosti – 30 kalendářních dnů. 

Hospodářská 
komora 
České republiky 

Z A. OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY K PROBLEMATICE 
AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Hospodářská komora České republiky (dále „HK ČR“) podporuje opatření, 
která povedou ke zpřehlednění agenturního zaměstnávání. Členové HK ČR 
volají po důsledné a efektivní kontrole zaměřené na potírání tzv. pseudoagentur 
a zastřeného zprostředkování zaměstnání. Dále zdůrazňují nutnost lepší 
spolupráce mezi pobočkami Úřadu práce ČR (dále „ÚP“) a zaměstnavateli, 
zahrnující především kvalitní poradenský servis ze strany ÚP. 
Na území České republiky podniká dle údajů z důvodové zprávy 1 572 agentur 
práce. Ze statistik SUIP, konkrétně kontrolní činnosti agenturního 
zaměstnávání, vyplývá, že v roce 2014 proběhlo 267 kontrol agentur práce, tj. 
17 % z celkového počtu agentur a 130 kontrol uživatelů. Ve 49 % případů bylo 
shledáno porušení zákona, především v oblasti zprostředkování práce. 
HK ČR v této souvislosti upozorňuje, že největším problémem jsou subjekty, 
které zprostředkovávají zaměstnání bez platného povolení, tedy výše zmíněné 
zastřené zprostředkování. V této oblasti statistická data nejsou k dispozici. 
Nutno zdůraznit, že na tyto subjekty nová právní úprava agenturního 
zaměstnání nedopadne, neboť tyto subjekty v právním režimu agenturního 
zaměstnávání vůbec nefungují. 
HK ČR se tak shodně se Svazem průmyslu a dopravy České republiky (dále 
„SP“) obává, že některá z navrhovaných opatření omezí agenturní 
zaměstnávání. Postiženi budou jak podnikatelé, tedy agentury práce, tak 

KOMENTÁŘ 
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo skutečnosti, 
že některé podnikatelské subjekty se oblast agenturního 
zaměstnávání snaží obcházet prostřednictvím tzv. „outsorcingu“ 
v rámci uzavíraných smluv o dílo. Poradou vedení Ministerstva 
práce a sociálních věcí konanou dne 12. února 2015 byla též 
schválena opatření nelegislativní povahy, mezi která patří zvýšená 
pozornost a intenzivnější kontrola tzv. zastřeného agenturního 
zaměstnávání. Této problematice bude věnována větší pozornost, 
nejen z toho důvodu, že bude součástí hlavního kontrolního úkolu 
Státního úřadu inspekce práce, ale dojde též k užší spolupráci 
inspektorů, kteří se specializují na kontrolu agenturního 
zaměstnávání včetně zavedení metodiky, jak zastřené agenturní 
zaměstnávání posuzovat. 
 
Současně dochází k metodickému vyprecizování i srovnatelných 
pracovních a mzdových podmínek dočasně přidělovaných 
zaměstnanců. Tato metodika bude publikována veřejnosti a bude 
tak deklarován přístup orgánů kontroly v této věci. 
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uživatelé, tedy zaměstnavatelé, kteří budou omezováni při náboru nových 
pracovních sil. Obáváme se shodně s SP, že přijetí navrhované právní úpravy 
povede k nárůstu zastřeného zaměstnávání a ke zvýšení počtu uchazečů  
o zaměstnání vedených ÚP. Důsledek se projeví i ve finanční rovině, kdy do 
státního rozpočtu nebudou odvedeny příslušné platby na pojistně a daně. 
Naopak může být státní rozpočet zatížen výplatami podpor v nezaměstnanosti 
resp. dávek sociální podpory. 
Konečný efekt nové právní úpravy tak může být zcela opačný než ten, který 
zamýšlí předkladatel, tedy zpřehlednění právní úpravy v oblasti 
zprostředkování zaměstnávání. 
Považujeme za nutné na tomto místě zdůraznit výhody agenturního zaměstnání 
pro konkurenceschopnost české ekonomiky.   
Agenturní zaměstnávání je důležitou kategorií trhu práce. Agentury práce 
významně snižují nezaměstnanost v České republice, ročně zaměstnají až čtvrt 
milionu lidí. Zvyšují zaměstnanost zejména ohrožených skupin na trhu práce – 
studenti a čerství absolventi, rodiče malých dětí, lidé ve věku nad 50 let. Ze 
statistik MPSV a ÚP vyplývá, že agentury jsou úspěšnější při umísťování 
uchazečů o práce než samotné úřady práce. 
Klady agenturního zaměstnávání: 

 zvyšuje mobilitu pracovních sil; 
 zvyšuje šanci na získání zaměstnání; 
 je v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů; 
 zvyšuje kompetence a schopnosti zaměstnanců zkušenostmi z různých 

firem; 
 nahrazuje činnost úřadů práce, paralyzovaných po reformách 

minulých let; 
 je flexibilní, rychlé, schopné reagovat na sezonní výkyvy, řeší 

nedostatek pracovníků v daném místě a čase; 
 mladým lidem dává větší jistotu získání a udržení zaměstnání; 
 využíváním aktivních prvků vyhledávání pracovních příležitostí je 

pružnější, flexibilnější a výkonnější než Úřady práce, čímž významně 
snižuje především hospodářskou kriminalitu. 

Je nutné najít rovnováhu mezi restrikcemi a prostorem pro podnikání agentur 
práce a řešit především: 

 oddělení legálních a nelegálních agentur práce;  
 odstranění tzv. „mrtvých“ agentur práce;  
 potírání zastřeného agenturního zaměstnávání; 
 problém „neexistujícího“ agenturního zaměstnávání v odvětví 

stavebnictví;  
 hledání efektivních cest, jak postihovat subjekty, které se této 
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nelegální činnosti dopouštějí. 
Z Připomínka k novému § 66a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Navrhujeme celé ustanovení zcela vypustit. 
Odůvodnění:  
HK ČR zásadně nesouhlasí se zavedením zákonných kvót pro počet 
agenturních zaměstnanců u uživatele. Jde o zcela nekoncepční opatření, které 
popírá samotnou podstatu agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání 
dává zaměstnavatelům flexibilitu a umožňuje jim reagovat na vývoj trhu  
a ekonomiky. Určení výše počtu agenturních zaměstnanců musí nadále zůstat 
v kompetenci samotných zaměstnavatelů. Zavedení kvót může mnohým 
firmám zabránit přijmout vyšší zakázky. Například v automobilovém průmyslu 
by se zavedení kvót dotklo celého řetězce firem od dodavatelů komponentů až 
po velké finální výrobce. Návrh navíc vůbec nezohledňuje velikost 
zaměstnavatele. Plošné zavedení kvóty bude pravděpodobně méně 
problematické pro velkou firmu, kde 15% může být 700 lidí, ale i ta může 
přechodně potřebovat více. Kvóta se však určitě dotkne středních firem, kde  
15 % budou třeba 3 zaměstnanci.  
Navrhované opatření se v konečném důsledku může obrátit proti státu, neboť 
zaměstnavatelé raději nebudou zaměstnávat, což bude mít dopad na míru 
zaměstnanosti. Rovněž může zaměstnavatele vést k hledání jiných způsobů, jak 
reagovat na nárazovou potřebu vyššího počtu pracovníku (typicky z důvodu 
sezónních prací) a tedy uchýlení se k prostředkům, které se stát snaží 
navrhovaným opatřením potírat. 
Předkladatel v důvodové zprávě navíc nijak nezdůvodňuje nutnost zavedení 
této zásadní změny. Omezuje se pouze na konstatování, že v současné době 
klesá míra nezaměstnanosti. Není zřejmé, jak tato skutečnost souvisí s nutností 
zavedení kvót pro agenturní zaměstnance. Lze se naopak obávat, že zavedení 
této povinnosti povede k omezení agenturního vzdělávání jako takového 
s dopady uvedenými výše. 

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 

Z Připomínka k § 39 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Navrhujeme uvedené ustanovení ponechat beze změny. 
Odůvodnění:  
HK ČR zásadně nesouhlasí se zrušením možnosti řetězení pracovních poměrů 
na dobu určitou u agenturních zaměstnanců. Možnost řetězení je podstatou 
fungování agenturního zaměstnávání, neboť jeho cílem je zajištění flexibility. 
Zrušení této možnosti tak popírá samotnou podstatu agenturního zaměstnávání. 
Jde o nesystémové opatření. Podnikové praxi nepřinese žádný benefit, sníží 
mobilitu pracovní síly, omezí zaměstnance i schopnost firem pružně reagovat 
na výkyvy ve výrobě.  
Navrhované opatření poškodí jak zaměstnance, kteří nebudou moci opakovaně 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
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nastupovat k firmám, kde už práci umí (především krátkodobé pracovní 
poměry – sezónní a nárazové práce, záskoky), tak firmy, k nimž budou 
nastupovat neustále noví zaměstnanci, jež bude nutno zaškolovat. Opatření 
bude likvidační pro ty agentury práce, které se primárně zabývají 
krátkodobými úvazky. Tyto agentury by během pár týdnů přišly o možnost 
zaměstnávat své stávající agenturní zaměstnance, které tvoří studenti, čerství 
absolventi SŠ a VŠ bez praxe, maminky na rodičovské dovolené, důchodci 
invalidní i starobní, lidé hledající přivýdělek v druhém zaměstnání.  
 

„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
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o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno. 

Z Připomínka k § 60 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Navrhujeme pouze povinnost definovat smluvně vztah mezi agenturou práce  
a odpovědným zástupcem jako garantem odbornosti. 
Odůvodnění:  
Pracovněprávní vztah mezi agenturou práce a odpovědným zástupcem není 
aplikovatelný v případě statutárního orgánu. Přitom právě statutární orgán, 
resp. jeho člen, je zpravidla odpovědným zástupcem právnické osoby (viz 
odborná způsobilost dle živnostenského zákona). Pro mnohé agentury práce by 
nastala patová situace. 
V praxi je dnes postavení odpovědného zástupce u právnické osoby rozličné. 
Existují odpovědní zástupci v postavení majitele agentury práce, v postavení 
jediného majitele a jednatele, v postavení jednatele, v postavení ředitele, 
v postavení partnera majitele, v postavení zaměstnance na libovolný druh 
pracovně právního vztahu, v postavení osoby spolupracující na základě 
smlouvy. Navržené znění proto nelze akceptovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Bude navrženo upravit předmětné ustanovení v tom smyslu, že 
podmínka pracovního poměru mezi agenturou práce a odpovědným 
zástupcem nebude požadována v případech, kdy odpovědný 
zástupce je současně statutárním orgánem nebo jeho členem. 
 

Z Připomínka k § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Navrhujeme celé ustanovení přeformulovat a výši kauce odstupňovat dle 

NEAKCEPTOVÁNO 
Legitimitu tohoto opatření nezpochybnil ani Ústavní soud ve svých 
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velikosti agentury práce. 
Odůvodnění:  
Obecně je zavádění kaucí problematické, což potvrdil v roce 2014 i Ústavní 
soud (nález pléna ÚS ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 44/13). HK ČR 
upozorňuje na diskriminační charakter navrhované právní úpravy. Předkladatel 
nezohledňuje zásadu proporcionality. Dle navržené úpravy by kauci platily 
všechny agentury práce ve stejné výši bez ohledu na skutečnost, jaký mají 
obrat či počet zaměstnanců, které agentura zaměstnává.  
Předkladatel rovněž opomíjí fakt, že některé agentury práce se zabývají 
zprostředkováním zaměstnání pouze v zahraničí. V tom případě se kromě 
tuzemské musí podřídit i tamější legislativě. Například při zprostředkování 
zaměstnání z ČR do SRN musí česká agentura práce dle tamější legislativy mít 
na bankovním účtu blokovanou částku 2 tis. EUR za každého zaměstnance. 
Povinnost složit kauci 500 tis. Kč může být pro malé a střední agentury práce 
likvidační. Pokud agentura v ČR zaměstnání nezprostředkovává, nemůže se 
dopustit kaucí krytého pochybení. 
Za velmi problematickou považujeme i skutečnost, že se kauce má týkat  
i stávajících agentur práce. Navrhujeme v přechodných ustanoveních výslovně 
určit, že kauci musí složit pouze ty subjekty, které budou o povolení ke 
zprostředkování žádat po nabytí účinnosti nové právní úpravy. 
Navržené znění nestanoví lhůtu, v níž má generální ředitelství Úřadu práce 
vyzvat ke složení kauce, což je problematické, neboť bez složení kauce nelze 
získat povolení. Dále nejsou nastavena pravidla pro vrácení kauce.  
Shodně s SP dáváme ke zvážení nastavení mechanismu, kdy bude složení 
kauce vázáno pouze na první povolení ke zprostředkování zaměstnání ve 
smyslu § 62 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.   

připomínkách. Navíc hranice předmětné kauce byla zvolena 
v takové výši, která nepředstavuje překážku vstupu seriózních 
agentur práce na trh práce. Pokud subjekty hodlají působit na území 
ČR jako agentury práce, musí složit kauci. V současnosti existují 
někteří podnikatelé, kteří založí několik agentur práce, jejichž 
prostřednictvím v rámci jednoho měsíce přidělují jednoho a téhož 
zaměstnance k témuž uživateli a tím obcházejí odvodové 
povinnosti, neboť dochází např. ke čtyřem zaměstnáním malého 
rozsahu v měsíci. 
 

Z Připomínka k § 81 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Navrhujeme text upravit takto:  
„(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, 
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný 
průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Pro zjištění podmínky 
zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených 
chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, uvedené v odstavci 2 písm. b), je rozhodný průměrný čtvrtletní 
přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí předcházejícím 
kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém došlo k odebrání výrobků, služeb nebo 
k zadání realizaci zakázek.“  
Odůvodnění:  
Je třeba rozlišovat zadání zakázky (de facto objednávka nebo smlouva) a její 
realizace (dokončení realizace). 

AKCEPTOVÁNO 
Text bude upraven. 
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Z Připomínka k § 84 odst. 2 bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Navrhujeme text upravit takto:  
„3. datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zadání zakázek“  
Odůvodnění:  
Viz výše předchozí připomínka. 

AKCEPTOVÁNO 
Text bude upraven. 

Agrární komora 
České republiky 

Z § 140, 2 d.) nahradit “ kopii” textem “originál, nebo kopii” – mohly by být 
poskytovány subjekty, které si uchovají originál dokumentu, což je zbytečně 
přísné 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh jde nad rámec zákona. Z logiky věci plyne, že předložení 
originálu musí orgán inspekce práce akceptovat. 

Z § 66 a.) “než 15 %“, nahradit  “ než 20% “ VYPOŘÁDÁNO JINAK 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, jako velmi obtížné se jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 

Americká obchodní 
komora,  
Asociace 
poskytovatelů 
personálních 
služeb, 
Britská obchodní 
komora, 
Česko-německá 
obchodní a 
průmyslová 
komora, 
Francouzsko-česká 
obchodní komora, 
Japonská komora 
průmyslu a 
obchodu v České 
republice, 
KOTRA, 
Severská obchodní 
komora 
 

Z K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o zaměstnanosti  
K bodu 18 (§ 66a) – bod vypustit.  
Odůvodnění: Zavedení kvót podle našeho názoru odporuje článku 4 bodu 1 
směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnání. V daném případě totiž nejde 
o ochranu zaměstnanců agentur práce, ani o požadavky na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci, ani o potřebu zajistit náležité fungování trhu práce 
či o zamezení možného zneužívání. Toho si je vědom i předkladatel, který na 
str. 19 důvodové zprávy tuto obavu vyjadřuje s tím, že je potřeba takovéto 
omezování Komisi ES náležitě odůvodnit právě potřebou zajištění náležitého 
fungování trhu práce a zamezení možného zneužívání. Navržené omezení pak 
důvodová zpráva odůvodňuje nárůstem agenturních zaměstnanců, který od 
roku 2011 do roku 2014 vzrostl o 48 %. Sám tento nárůst však nesvědčí  
o zneužívání agenturního zaměstnávání, ale nastal v době, kdy česká 
ekonomika po útlumu v důsledku ekonomické krize začala růst. Lze též mít za 
to, že jde o pozitivní důsledek tvrdšího postupu státu proti nelegální práci. Není 
tak na místě tvrzení předkladatele, že pro uvedený nárůst není, s ohledem na 
hospodářský vývoj, dán reálný důvod.  
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ.   

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 

Z K ČÁSTI DRUHÉ – změna zákoníku práce:  
K bodu 1 a 2 (§ 39 odst. 6 a § 363) – body vypustit.  
Odůvodnění: Zrušení výjimky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu 
určitou u agenturních zaměstnanců je nedůvodné. Nelze souhlasit  
s argumentem předkladatele na str. 19 důvodové zprávy, že takovéto opatření 
je plně v souladu s článkem 5 bodem 5 směrnice 2008/04/ES o agenturním 
zaměstnávání. Toto ustanovení směrnice ukládá členským státům přijmout 
vhodná opatření s cílem zamezit nesprávnému používání článku 5 a zejména 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
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zamezit opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení této 
směrnice. Článek 5 směrnice však zásadně řeší rovné zacházení s agenturními 
zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, což není cílem 
navrženého zrušení ustanovení § 39 odstavce 6 ZP. Sama směrnice v bodu 5 
preambule uvádí, že signatáři dohody o pracovních poměrech na dobu určitou 
se rozhodli, že nezahrnou zaměstnance agentur práce do směrnice o pracovních 
poměrech na dobu určitou (z níž vychází ustanovení § 39 odst. 2 ZP). Dále  
bod 11 preambule uvádí, že agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám 
podniků, pokud jde o pružnost, ale také potřebě zaměstnanců na sladění 
pracovního a soukromého života a přispívá tak k vytváření pracovních míst  
a k účasti na trhu práce a začleňování do něj.  
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

I. Změna zákoníku práce 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 
§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno. 

Asociace 
poskytovatelů 
personálních služeb 
 

Z K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o zaměstnanosti 
K bodu 5 (60 odst. 10) – za navržený text vložit čárku a slova: „pokud ji 
nevykonává statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen.“ 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že častým řešením u agentur práce – 
právnických osob je, že funkci odpovědného zástupce vykonává jejich 
statutární orgán (jednatel) nebo jeho člen (člen představenstva akciové 
společnosti nebo družstva) a s ohledem na převažující výklad právní úpravy, 
týkající se souběhu funkcí statutárního orgánu nebo jeho člena a zaměstnance 
v pracovněprávním vztahu, by nově navrhované ustanovení de facto 
znemožňovalo, aby statutární orgán nebo jeho člen, byť by byl k výkonu 
činnosti odpovědného zástupce plně kvalifikován, mohl tuto činnost 
vykonávat. To by agenturu nutilo přijmout další osobu, kterou by za tímto 
účelem musela zaměstnávat. Je proto nezbytné výslovně umožnit, aby výkon 

AKCEPTOVÁNO 
Navrhujeme upravit předmětné ustanovení v tom smyslu, že 
podmínka pracovního poměru mezi agenturou práce a odpovědným 
zástupcem nebude požadována v případech, kdy odpovědný 
zástupce je současně statutárním orgánem nebo jeho členem. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9VJYX5P)



72 
 

funkce odpovědného zástupce vykonával i statutární orgán agentury – 
právnické osoby či jeho člen. Navíc připomínáme, že funkce odpovědného 
zástupce není sama o sobě závislou prací ve smyslu ustanovení § 2 zákoníku 
práce. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z K bodu 7 (§ 60b) – doplnit odstavec 5 ve znění: 
„(5) Generální ředitelství Úřadu práce kauci v plné výši vrátí, a to do 15 
dnů ode dne, kdy došlo k odejmutí povolení ke zprostředkování 
zaměstnání podle odstavce 2 písm. g) a h) nebo k zániku povolení ke 
zprostředkování zaměstnání z jiného důvodu, než jeho odejmutím; to platí 
i v případě vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání, 
a to do 15 dnů ode dne jeho vydání.“ 
Odůvodnění: APPS s kaucemi všeobecně problém nemá. Předložený návrh 
však vůbec neřeší vrácení kauce, což je nezbytné doplnit. Kauce by měla být 
vrácena zejména poté, kdy uplynuly 3 roky, na které bylo vydáno agentuře 
povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu určitou. Poté co uplyne tato 
doba, by jí měla být kauce vrácena – agentura se již natolik osvědčila, že 
držení kauce není důvodné. To se však týká i případu, kdy agentura dále 
nebude žádat o opakované povolení ke zprostředkování zaměstnání (na dobu 
neurčitou) a hodlá tuto činnost ukončit (k zániku povolení dojde uplynutím 
doby, na kterou bylo vydáno). Vrácení kauce je třeba výslovně stanovit i pro 
další případy, například dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování 
zaměstnání při smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby nebo 
k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, při němž nenastává 
propadnutí kauce podle navrženého odstavce 4 (tj. když o odejmutí agentura 
sama požádá nebo jestliže nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného 
svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele). 
Tato připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Legislativní text byl upraven a přepracován ve smyslu 
navrhovaného znění.  
Ust. § 60b bude doplněn textem že „Pro správu placení kauce se 
použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.“  
 
Do ustanovení § 60b bude vložen text, podle kterého, pokud dojde 
k pravomocnému odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo odst. 3 kauce 
propadne a stane se příjmem státního rozpočtu.  

 

Z K bodu 10 (§ 62 odst. 3) – za navržený text věty druhé vložit středník a text  
„o opakované povolení ke zprostředkování zaměstnání nejde, žádá-li 
právnická nebo fyzická osoba o jeho vydání v případech podle § 63 odst. 5 
nebo uplynula-li od zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání 
v jiných případech do dne podání nové žádosti o povolení ke 
zprostředkování zaměstnání lhůta 3 let.“ 
Odůvodnění: Námi předložený návrh má zejména zabránit tomu, aby osobám, 
kterým bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto v případech, 
které stanoví ustanovení § 60b odst. 4, bylo možné toto povolení vydat po 3 
letech na dobu neurčitou. Pokud po takovém odejmutí povolení bude chtít 
agentura znovu o povolení žádat, je nezbytné, aby jí bylo vydáno znovu na 
dobu určitou, s povinností složení kauce. To by mělo platit i v jiných 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Předmětné ustanovení bude doplněno v tom smyslu, že 
opakovaným povolením se rozumí povolení, které bylo vydáno na 
žádost podanou v době do 3 měsíců ode dne uplynutí doby 
platnosti původního povolení vydaného na dobu určitou, které v 
době před podáním žádosti o vydání opakovaného povolení 
nezaniklo z důvodu smrtí fyzické osoby nebo zániku právnické 
osoby, výmazu podniku zahraniční osoby nebo organizační složky 
podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku, nebo rozhodnutí 
generálního ředitelství Úřadu práce České republiky o odejmutí 
povolení. 
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případech, kdy právnická nebo fyzická osoba bude žádat o nové vydání 
povolení v době delší než 3 roky od zániku povolení předchozího. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z K bodu 18 (§ 66a) – bod vypustit. 
Odůvodnění: Zavedení kvót podle našeho názoru odporuje článku 4 bodu 1 
směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnání. V daném případě totiž nejde 
o ochranu zaměstnanců agentur práce, ani o požadavky na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci, ani o potřebu zajistit náležité fungování trhu práce 
či o zamezení možného zneužívání. Toho si je vědom i předkladatel, který na 
str. 19 důvodové zprávy tuto obavu vyjadřuje s tím, že je potřeba takovéto 
omezování Komisi ES náležitě odůvodnit právě potřebou zajištění náležitého 
fungování trhu práce a zamezení možného zneužívání.  Navržené omezení pak 
důvodová zpráva odůvodňuje nárůstem agenturních zaměstnanců, který od 
roku 2011 do roku 2014 vzrostl o 48 %. 
Sám tento nárůst však nesvědčí o zneužívání agenturního zaměstnávání, ale 
nastal v době, kdy česká ekonomika po útlumu v důsledku ekonomické krize 
začala růst. Lze též mít za to, že jde o pozitivní důsledek tvrdšího postupu státu 
proti nelegální práci. Není tak na místě tvrzení předkladatele, že pro uvedený 
nárůst není, s ohledem na hospodářský vývoj, dán reálný důvod.  
Předkladatelem uvedené odůvodnění je v rozporu se stanoviskem generálního 
advokáta Macieje Szpunara, předneseném dne 20. listopadu 2014 ve věci C-
533/13, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry proti Öljytuote ry, Shell 
Aviation Finland Oy,  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159828&pag
eIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=505016  
Rozsudek Soudního dvora (EU), ke kterému bylo stanovisko pořízeno, je 
k nalezení:  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162945&pag
eIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1  
Rozpor vnímáme zejména s bodem 122 stanoviska, který se ke kvótám 
vyjadřuje následovně: „ Uvádím, že přijetí opatření směřujících k zamezení 
zneužívání při uzavírání agenturních pracovních smluv nemůže odůvodnit 
prakticky úplné vyloučení této formy práce, například zákazem využívání 
agenturního zaměstnávání ve všech hospodářských odvětvích nebo 
stanovením kvót pro tento typ smluv, pokud neexistuje žádné jiné objektivní 
odůvodnění. Opatření směřující k zabránění zneužívání při uplatňování práva 
totiž nemůže být rovnocenné k odepření dotčeného práva.“ 
Skutečnost, že došlo k nárůstu agenturních zaměstnanců nelze za objektivní 
odůvodnění považovat. Objektivním odůvodněním by mohl být zavedení kvót 
pro určité specifické odvětví či pododvětví nebo pro některou kategorii 

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 
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zaměstnanců s ohledem např. na BOZP. 
Ze stanoviska generálního advokáta také jednoznačně plyne potřeba umožnit 
větší otevřenost vůči této formě práce, tj. agenturnímu zaměstnávání (např. bod 
32). Skutečnost, že narostl počet agenturních zaměstnanců, nemůže být 
považováno za negativní efekt úpravy. Jak v bodu 34 uvedl i generální 
advokát, je agenturní zaměstnávání považováno za odrazový můstek ke vstupu 
na trh práce -  tudíž pokud vzrůstá počet agenturních zaměstnanců, vzrůstá  
i počet osob, které na trh práce vstupují a nejsou závislé na sociálních dávkách. 
V rámci Evropské unie jsou zavedeny kvóty pouze ve Slovinsku, a to od roku 
2013, přičemž kvóta je 25 % a je z ní řada výjimek a netýká malých 
zaměstnavatelů.  
Při uplatnění předloženého návrhu může být zavedení kvóty pro některé 
agentury i likvidační a může způsobit i velké problémy uživatelům, a to 
zejména malým firmám, kterým by byl přístup k agenturnímu zaměstnávání 
prakticky znemožněn. Problematický by byl i pro zabezpečení sezónních  
a dalších nárazových prací, u rychle rostoucích společností a nových investorů, 
kteří začínají svoji činnost právě ve spolupráci s agenturami práce. Ze statistik 
Eurociett (Evropská asociace agentur práce) za rok 2014 vyplývá, že 62% 
uživatelů by v případě nemožnosti využít agenturní zaměstnance takováto 
pracovní místa ani nevytvořilo. 
 
Dalším negativním faktorem je zvýšení administrativní zátěže pro uživatele, 
kteří by byli povinni vypočítávat a sledovat počet agenturních zaměstnanců ve 
čtvrtletních obdobích. To by znamenalo zakoupení příslušných softwarových 
programů a zvýšení spotřeby práce administrativního personálu. Je zřejmé, že 
takové navýšení je v rozporu s programovým prohlášením vlády, které naopak 
omezení administrativní náročnosti u podniků deklarovalo. Na straně 17 
důvodové zprávy předkladatel zvýšení nákladů pro uživatele přímo potvrzuje. 
Při úplnost připomínáme, že i současná právní úprava, obsažená v ustanovení  
§ 309 odst. 8 ZP s eventualitou kvót počítá, avšak rozsah agenturního 
zaměstnávání je podle tohoto ustanovení možné omezit jen v kolektivní 
smlouvě, uzavřené u uživatele. Jinou věcí je, že tato možnost je využívána jen 
výjimečně, což svědčí mimo jiné o tom, že ani samy podnikové odborové 
organizace v rozsahu agenturního zaměstnávání většinou problém nevidí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z K ČÁSTI DRUHÉ – změna zákoníku práce: 
 
K bodu 1 a 2 (§ 39 odst. 6 a § 363) – body vypustit. 
Odůvodnění: Zrušení výjimky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu 
určitou u agenturních zaměstnanců je nedůvodné. Nelze souhlasit 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
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s argumentem předkladatele na str. 19 důvodové zprávy, že takovéto opatření 
je plně v souladu s článkem 5 bodem 5 směrnice 2008/04/ES o agenturním 
zaměstnávání. Toto ustanovení směrnice ukládá členským státům přijmout 
vhodná opatření s cílem zamezit nesprávnému používání článku 5 a zejména 
zamezit opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení této 
směrnice. Článek 5 směrnice však zásadně řeší rovné zacházení s agenturními 
zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, což není cílem 
navrženého zrušení ustanovení § 39 odstavce 6 ZP. Sama směrnice v bodu 5 
preambule uvádí, že signatáři dohody o pracovních poměrech na dobu určitou 
se rozhodli, že nezahrnou zaměstnance agentur práce do směrnice o pracovních 
poměrech na dobu určitou (z níž vychází ustanovení § 39 odst. 2 ZP). Dále bod 
11 preambule uvádí, že agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám 
podniků, pokud jde o pružnost, ale také potřebě zaměstnanců na sladění 
pracovního a soukromého života a přispívá tak k vytváření pracovních míst  
a k účasti na trhu práce a začleňování do něj. 
Dle APPS dočasnost agenturního zaměstnávání je již stanovena požadavkem 
na dobu trvání dočasného přidělení v délce 12 měsíců, s výjimkou, kdy o to 
požádá sám zaměstnanec. Dočasné přidělení tak svojí podstatou nemůže být na 
dobu neurčitou. Pokud by se však vyčerpala možnost 3 časových úseků 
zaměstnání na dobu určitou a agentura tak již nebude zaměstnance moci dále 
přidělit k uživateli, zaměstnanec ztratí práci. Představa, že uživatel přijme 
zaměstnance do kmenového stavu, je pouhým zbožným přáním – uživatel bude 
hledat jiné řešení, například s pomocí jiné agentury práce. Tato kvaziochrana 
se tak obrátí proti zaměstnancům samým, kteří by mohli dále práci u uživatele 
vykonávat. 
Obdobně tomu bude v případě, kdy zaměstnanec bude stejnou agenturou 
dočasně přidělen na dva časové úseky k uživateli A a na třetí časový úsek 
k uživateli B. Ačkoliv by uživatel B rád zaměstnance v rámci dočasného 
přidělení dále využíval – nebude však moci, protože agentura již u tohoto 
zaměstnance vyčerpala 3 možné časové úseky trvání pracovního poměru  
a bude nucena zaměstnance propustit. 
Celý záměr je tak zcela nelogický, protože agenturní zaměstnanec nepracuje 
pro agenturu, ale pro uživatele. 
Lze mít bohužel za to, že navržený právní stav povede k rozšíření nelegální 
práce. Naopak, obecným zájmem je, aby závislá práce byla konána v řádném 
pracovněprávním vztahu, a to i když jde o pracovněprávní vztah tzv. 
choulostivý, kterým je právě zejména agenturní zaměstnávání. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 
§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: 
 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
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 c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno. 

Komora daňových 
poradců ČR 
 
 
 
 
 
 

Z Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 
Připomínka k bodu č. 5 části první materiálu, povinnost agentur práce 
zaměstnávat odpovědného zástupce v pracovním poměru  
V současné chvíli není poměr mezi odpovědným zástupcem a agenturou práce 
nijak regulován v tom smyslu, že zákon neklade žádné požadavky na smluvní 
vztah mezi agenturou práce a odpovědným zástupcem.  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh je předkládán proto, aby se zúžil vztah odpovědného 
zástupce a agentury práce, neboť jsou nám z praxe známy případy, 
kdy stanovený odpovědný zástupce neví, pro jakou agenturu práce 
by měl svou činnost vykonávat. Pokud se týká administrativních 
nákladů, pak o jejich výrazném zvýšení nemůže být řeči, návrh totiž 
počítá pouze s nejméně polovinou stanovené týdenní pracovní 
doby, což na rozpočet stabilní a důvěryhodné agentury práce 
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Právní úprava tedy poskytuje flexibilitu úpravu těchto vztahů. Zavedení 
povinného pracovněprávního poměru mezi odpovědným zástupcem  
a agenturou práce s pracovní dobou nejméně 20 hodin týdně, tuto pružnost 
značně omezuje. Značně se zvyšují provozní náklady agentury práce, to může 
vést k omezení činnosti agentur a negativnímu dopadu na zaměstnanost.  
 
Návrh například nebere v úvahu možnost vzniku jiných než pracovních 
poměrů, například vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. Záměrem návrhu je dle důvodové zprávy transparentně  
a přehledně upravit vztah mezi agenturou práce a jejím odpovědným 
zástupcem. Tohoto cíle je možno dosáhnout jinak než pouze povinným 
pracovním poměrem.  
 
Návrh řešení:  
Navrhujeme, aby byl zachován současný stav. Případně navrhujeme, aby byla 
připuštěna i možnost s odpovědným zástupcem uzavřít dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr.  

nemůže mít vliv. Nadto se jedná o mzdový náklad a nikoliv 
nereciproční plnění. Ani v současnosti nelze po odpovědném 
zástupci legitimně požadovat, aby vykonával práci pro agenturu 
práce bez jakékoliv odměny.  
 

Z Připomínka k bodu 18 části první materiálu, zavedení kvóty na počet 
agenturních zaměstnanců 
 
Rozsah agenturního zaměstnání u zaměstnavatelů je v současné chvíli možno 
omezit v souladu s § 309 odst. 8 v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele.  
Zavedení pevné kvóty ve výši maximálně 15 % agenturních zaměstnanců 
v poměru ke kmenovým zaměstnancům tak ohrožuje především malé a střední 
podniky, které jsou například kvůli nerovnoměrnosti výrobních kapacit v době 
vytížení závislí na agenturních zaměstnancích. Zavedením pevné kvóty 
je ohrožena konkurenceschopnost těchto podniků, které agenturních 
zaměstnanců využívají hlavně v případech, kdy krátkodobě potřebují 
několikanásobně zvýšit produkci. Možnost mít agenturní zaměstnance tak 
zvyšuje flexibilitu výrobních kapacit takových podniků a má pozitivní 
hospodářský efekt. 
 
Navrhovaná změna by snížila možnost krátkodobě zvýšit počet zaměstnanců 
nebo by společnosti nutila zaměstnávat více kmenových zaměstnanců. 
Důsledkem tak může být snížení konkurenceschopnosti těchto podniků, nebo 
značné navýšení nákladů na zaměstnance. Oba tyto důsledky mohou mít pro 
tyto podniky likvidační charakter.  
 
Velké podniky, které mají odborové organizace, mohou omezení počtu 
agenturních zaměstnanců dosáhnout dohodou.  

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 
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Dle důvodové zprávy návrhu je cílem úpravy zamezit trendu nahrazování 
kmenových zaměstnanců uživatele agenturními zaměstnanci. Právní úprava ve 
stávající podobně je schopna dosáhnout kýženého efektu právě prostřednictvím 
sjednání omezení v kolektivních smlouvách. Možnost si omezení sjednat více 
odpovídá charakteru právních vztahů, které jsou založeny na principu 
autonomie vůle a smluvní volnosti. Tedy tam, kde odbory považovaly za nutné 
sjednat kvótu pro počet agenturních zaměstnanců k ochraně kmenových 
zaměstnanců, byla podobná kvóta sjednána. V ostatních případech to odbory za 
nutné nepovažovaly a zákon by jim tak ukládal nepřiměřené omezení proti 
jejich vůli. 
Zavedení takového limitu způsobí, že pro určitou skupinu zaměstnavatelů 
(například společnosti, které mají méně než 7 kmenových zaměstnanců) potom 
bude fakticky nemožné mít přiděleného, byť i jediného, agenturního 
zaměstnance.  
Agenturní zaměstnanci navíc v současnosti netvoří převážnou část 
zaměstnanců u uživatelů, není tedy důvod chránit kmenové zaměstnance tímto 
způsobem. 
 
Návrh řešení: 
Navrhujeme tedy kvótu nezavádět, právní úpravu zanechat v současném stavu 
a omezení počtu agenturních zaměstnanců u zaměstnavatele ponechat na vůli 
stran prostřednictvím kolektivní smlouvy.  

Z Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
 
Připomínky k bodu č. 1 části druhé materiálu, zrušení možnosti řetězení 
pracovních poměrů na dobu určitou pro zaměstnance agentury práce 
Zrušením možnosti řetězit pracovní poměry na dobu určitou se agentury práce 
u pracovních poměrů na dobu určitou dostávají do běžného režimu. Tedy 
možnost pracovní poměr na dobu určitou může být mezi týmiž stranami 
nejvýše dvakrát. Opět může být mezi týmiž stranami pracovní poměr na dobu 
určitou uzavřen až po uplynutí tří let.  
 
Agenturní zaměstnávání je založeno na principu opakovaného krátkodobého 
přidělování zaměstnanců k uživateli. Výhodou je tedy možnost opakování 
pracovních poměrů na dobu určitou, z ní těží hlavně ti zaměstnanci, kteří 
vykonávají například sezónní práce nebo nekvalifikované výrobní práce a jsou 
tedy obtížně zaměstnatelní. Agentury díky tomu nenesou náklady na mzdu 
zaměstnanců v případě, že nemají možnost je přidělit k uživateli. Zrušením této 
výjimky tak klesne motivace agentur práce zprostředkovávat práci více 
zaměstnancům. Navržená úprava by tedy místo k ochraně právní jistoty 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v §20a a §33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
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zaměstnanců vedla k opatrnosti agentur práce a tím pádem k nárůstu 
nezaměstnanosti. Agentury totiž nebudou motivovány zaměstnávat takové 
zaměstnance, které by mohly přidělit pouze krátkodobě, za to opakovaně.  
 
Opatření značně snižuje flexibilitu, kterou agenturní zaměstnávání poskytuje 
jak agenturám práce, tak zaměstnavatelům. Změna režimu řetězení pracovních 
poměrů na dobu určitou může snížit atraktivitu pracovního trhu především 
z pohledu zahraničních investorů, kteří často využívají právě agenturní 
zaměstnance, a tím snížit konkurenceschopnost České republiky.  
 
Důvodová zpráva uvádí, že důvodem vypuštění výjimky je zachování 
charakteru agenturního zaměstnávání jako dočasného pracovního poměru. 
Nelze souhlasit s tím, že řetězení pracovních poměrů by popíralo tento znak 
agenturního zaměstnávání. Dočasnost je totiž především znak vztahu mezi 
agenturním zaměstnancem a uživatelem.  
 
Návrh řešení:  
Pokud by měla být možnost řetězit pracovní poměry omezena, navrhujeme 
zavést pro agentury práce zvláštní režim. Například po vzoru slovenské úpravy 
stanovit možnost uzavření pracovního poměru na dobu určitou po uplynutí 
doby šesti měsíců od skončení předchozího pracovního poměru. Bude tak 
zachován záměr zákonodárce neomezené řetězení pracovních poměrů na dobu 
určitou omezit, nicméně zůstane zachován příznivější režim pro agentury práce 
a motivace k přidělování zaměstnanců nebude snížena.   

základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 
 

Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 
§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: 
 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
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Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
1 000 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno. Horní 
hranice sankce byla upravena v kontextu zákona o zaměstnanosti. 

Asociace pro rozvoj 
kolektivního 
vyjednávání a 
pracovních vztahů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z K bodu 5 - za navržený text vložit čárku a slova: „pokud ji nevykonává 
statutární orgán právnické osoby nebo jeho člen.“ 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že častým řešením u agentur práce – 
právnických osob je, že funkci odpovědného zástupce vykonává jejich 
statutární orgán (jednatel) nebo jeho člen (člen představenstva akciové 
společnosti nebo družstva) a s ohledem na převažující výklad právní úpravy, 
týkající se souběhu funkcí statutárního orgánu nebo jeho člena a zaměstnance 
v pracovněprávním vztahu, by nově navrhované ustanovení de facto 
znemožňovalo, aby statutární orgán nebo jeho člen, byť by byl k výkonu 
činnosti odpovědného zástupce plně kvalifikován, mohl tuto činnost 
vykonávat. To by agenturu nutilo přijmout další osobu, kterou by za tímto 
účelem musela zaměstnávat. Je proto nezbytné výslovně umožnit, aby výkon 
funkce odpovědného zástupce vykonával i statutární orgán agentury – 
právnické osoby či jeho člen. Navíc připomínáme, že funkce odpovědného 
zástupce není sama o sobě závislou prací ve smyslu ustanovení § 2 zákoníku 
práce. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Navrhujeme upravit předmětné ustanovení v tom smyslu, že 
podmínka pracovního poměru mezi agenturou práce a odpovědným 
zástupcem nebude požadována v případech, kdy odpovědný 
zástupce je současně statutárním orgánem nebo jeho členem. 
 
Do ustanovení § 60b bude vložen text, podle kterého, pokud dojde 
k pravomocnému odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo odst. 3 kauce 
propadne a stane se příjmem státního rozpočtu. 

Z K bodu 7 – v § 60b odst. 2 snížit výši kauce na 250 tisíc Kč. 
    – jako nový odstavec doplnit pravidla pro vrácení kauce.  

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Legitimitu tohoto opatření nezpochybnil ani Ústavní soud ve svých 
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Odůvodnění: Pokud jde o výši kauce pro fyzické osoby, je riziko, že může být 
napadena z důvodu nerespektování principu proporcionality – viz k tomu např. 
Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 44/13 ve věci kaucí distributorů pohonných 
hmot. 
V návrhu § 60b zcela chybí postup při vrácení kauce. V ostatních případech 
odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, než uvádí navržený odst. 4, 
respektive zániku tohoto povolení, je nutné tuto kauci vrátit, přičemž zákon by 
měl tyto případy výslovně uvést a stanovit též lhůtu, v níž bude kauce vrácena. 
K propadnutí kauce by mělo dojít též v případech, uvedených v § 63 odst. 3 
(nový odstavec) a odst. 4 (přečíslovaný odstavec). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

připomínkách. Navíc hranice předmětné kauce byla zvolena v tak 
dostatečné výši, která nepředstavuje překážku agentur práce na trh 
práce.  
Legislativní text byl upraven a přepracován ve smyslu 
navrhovaného znění. Ust. § 60b bude doplněn textem že „Pro 
správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového 
řádu.“  
 
Výše kauce však byla dle našeho názoru stanovena v přiměřené 
výši 500 000 Kč, což představuje pouhý cca dvacetinásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství. Jednotná výše pro 
právnické a fyzické osoby byla navržena proto, že není dán 
racionální důvod pro stanovení kauce u fyzických osob v nižší výši, 
neboť i v případě agenturního zaměstnávání provozovaného 
fyzickou osobou hrozí stejně závažná rizika. Složení kauce ve výši 
500 000 Kč pro jednu agenturu práce, která se hodlá seriózně 
zabývat přidělování svých zaměstnanců, při současné výši 
průměrné mzdy v národním hospodářství, nemůže představovat 
omezení ve vstupu na trh.  
 
Do § 60b bude vložen nový text, podle kterého, pokud dojde 
k zániku povolení ke zprostředkování, stává se složená částka 
přeplatkem fyzické nebo právnické osoby, které povolení zaniklo. 
Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej 
generální ředitelství Úřadu práce do 60 dnů ode dne zániku tohoto 
povolení ke zprostředkování. Bylo-li povolení ke zprostředkování 
odejmuto podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo odst. 3 a vznikl-li 
vratitelný přeplatek podle odstavce 4, stává se částka ve výši tohoto 
vratitelného přeplatku příjmem státního rozpočtu. Předně lze 
poukázat na hledisko zabránění vstupu účelově založených agentur 
práce na pracovní trh v České republice, neboť založení více 
agentur práce bude z finančního hlediska pro jediného podnikatele 
zásadním problémem. Jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě, 
v současnosti existují podnikatelé, kteří zakládají několik agentur 
práce, jejichž prostřednictvím v rámci jednoho měsíce přidělují 
jednoho a téhož zaměstnance k témuž uživateli. Toto přidělování 
v daném měsíci nepřesahuje rozsah tzv. zaměstnání malého 
rozsahu, což je zaměstnání, ve kterém započitatelný příjem 
zaměstnance za kalendářní je sjednaný v částce nižší než 2500 
korun. Zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu se 
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přihlašuje k nemocenskému a důchodovému pojištění pouze v těch 
měsících, kdy reálná mzda překročí tuto rozhodnou částku. Pokud 
je příjem ze zaměstnání nižší než uvedená hranice, nevzniká 
zaměstnavateli povinnost za tohoto pracovníka odvádět zdravotní  
a sociální pojištění. Tento postup účelově vzniklých agentur práce 
nelze kvalifikovat jinak, než jako obcházejí odvodové povinnosti, 
neboť dochází např. k 4 případům zaměstnání malého rozsahu 
v měsíci jedním zaměstnancem u téhož uživatele. Nejen, že stát 
takto přichází o významné peněžní prostředky při výběru sociálního 
a zdravotního pojištění, ale závažné sociální následky může nést  
i zaměstnanec, neboť tím, že není účasten sociálně pojistných 
systémů, nevznikne přidělovanému zaměstnanci nárok např. na 
nemocenské, případně podporu v nezaměstnanosti a v budoucnu  
i starobní důchod. Veřejným zájmem tedy je ochrana dočasně 
přidělovaných zaměstnanců jako slabší strany pracovněprávního 
vztahu a též ochrana finančních prostředků státu.    
 
Dalším důvodem, proč je navrhována povinnost pro agentury práce, 
které budou provádět agenturní zaměstnávání, složit předepsanou 
kauci, spočívá v tom, že agentura práce osvědčí svoji finanční 
způsobilost. Specifikum agenturního zaměstnávání tkví ve 
skutečnosti, že agentura práce sama nevyrábí žádné zboží a její 
služby spočívají právě v oslovování a vyhledávání potenciálních 
uživatelů. Finanční nároky na vznik agentury práce, na rozdíl od 
jiných hospodářských odvětví, jsou tedy minimální a pomineme-li 
povinnost agentury práce ve správním řízení o udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání uhradit správní poplatek podle položky 
9 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pak 
budoucí agentura práce může v současnosti vstoupit na 
pracovněprávní trh téměř bez prostředků13. Cílem navrhované 
úpravy je tedy zajistit, aby na trh agenturního zaměstnávání 
vstupovaly pouze ty agentury, které disponují minimálním 
odpovídajícím zázemím a jsou schopny zaručit minimální účetní a 
provozní standarty včetně materiálního vybavení. 

Z K bodu 10 – za navržený text věty druhé vložit středník a text „o opakované 
povolení ke zprostředkování zaměstnání nejde, žádá-li právnická nebo 
fyzická osoba o jeho vydání v případech podle § 63 odst. 5 nebo uplynula-

NEAKCEPTOVÁNO 
Předmětné ustanovení bude doplněno v tom smyslu, že 
opakovaným povolením se rozumí povolení, které bylo vydáno na 

                                            
13 např. minimální výše vkladu u společností s ručením omezeným je podle § 142 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, 
pouze 1 Kč. 
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li od zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání v jiných případech 
do dne podání nové žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání 
lhůta 3 let.“ 
Odůvodnění: Námi předložený návrh má zejména zabránit tomu, aby osobám, 
kterým bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto v případech, 
které stanoví ustanovení § 60b odst. 4, bylo možné toto povolení vydat po 3 
letech na dobu neurčitou. Pokud po takovém odejmutí povolení bude chtít 
agentura znovu o povolení žádat, je nezbytné, aby jí bylo vydáno znovu na 
dobu určitou, s povinností složení kauce. To by mělo platit i v jiných 
případech, kdy právnická nebo fyzická osoba bude žádat o nové vydání 
povolení v době delší než 3 roky od zániku povolení předchozího. 
Tato připomínka je zásadní. 

žádost podanou v době do 3 měsíců ode dne uplynutí doby 
platnosti původního povolení vydaného na dobu určitou, které v 
době před podáním žádosti o vydání opakovaného povolení 
nezaniklo z důvodu smrtí fyzické osoby nebo zániku právnické 
osoby, výmazu podniku zahraniční osoby nebo organizační složky 
podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku, nebo rozhodnutí 
generálního ředitelství Úřadu práce České republiky o odejmutí 
povolení. 

Z K bodu 18 – bod vypustit. 
Odůvodnění: Zavedení kvót podle našeho názoru odporuje článku 4 bodu 1 
směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnání. V daném případě totiž nejde 
o ochranu zaměstnanců agentur práce, ani o požadavky na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci, ani o potřebu zajistit náležité fungování trhu práce 
či o zamezení možného zneužívání. Toho si je vědom i předkladatel, který na 
str. 19 důvodové zprávy tuto obavu vyjadřuje s tím, že je potřeba takovéto 
omezování Komisi ES náležitě odůvodnit právě potřebou zajištění náležitého 
fungování trhu práce a zamezení možného zneužívání.  Navržené omezení pak 
důvodová zpráva odůvodňuje nárůstem agenturních zaměstnanců, který od 
roku 2011 do roku 2014 vzrostl o 48 %. 
Sám tento nárůst však nesvědčí o zneužívání agenturního zaměstnávání, ale 
nastal v době, kdy česká ekonomika po útlumu v důsledku ekonomické krize 
začala růst. Lze též mít za to, že jde o pozitivní důsledek tvrdšího postupu státu 
proti nelegální práci. Není tak na místě tvrzení předkladatele, že pro uvedený 
nárůst není, s ohledem na hospodářský vývoj, dán reálný důvod.  
Při uplatnění předloženého návrhu může být zavedení kvóty pro některé 
agentury i likvidační a může způsobit i velké problémy uživatelům, a to 
zejména malým firmám, kterým by byl přístup k agenturnímu zaměstnávání 
prakticky znemožněn. Problematický by byl i pro zabezpečení sezónních  
a dalších nárazových prací.  
Dalším negativním faktorem je zvýšení administrativní zátěže pro uživatele, 
kteří by byli povinni vypočítávat a sledovat počet agenturních zaměstnanců ve 
čtvrtletních obdobích. To by znamenalo zakoupení příslušných softwarových 
programů a zvýšení spotřeby práce administrativního personálu. Je zřejmé, že 
takové navýšení je v rozporu s programovým prohlášením vlády, které naopak 
omezení administrativní náročnosti u podniků deklarovalo. Na straně 17 
důvodové zprávy předkladatel zvýšení nákladů pro uživatele přímo potvrzuje. 

AKCEPTOVÁNO 
Pokud se týká možných změn pak z předběžných výsledků 
vypořádání došlých připomínek, se jako velmi obtížné jeví najít 
shodu v oblasti zavedení „povinných kvót“, kdy jako vhodné řešení 
se jeví toto opatření v současné době neuplatňovat a dále je 
zejména se sociálními partnery diskutovat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9VJYX5P)



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro úplnost připomínáme, že i současná právní úprava, obsažená v ustanovení 
§ 309 odst. 8 ZP s eventualitou kvót počítá, avšak rozsah agenturního 
zaměstnávání je podle tohoto ustanovení možné omezit jen v kolektivní 
smlouvě, uzavřené u uživatele. Jinou věcí je, že tato možnost je využívána jen 
výjimečně, což svědčí mimo jiné o tom, že ani samy podnikové odborové 
organizace v rozsahu agenturního zaměstnávání většinou problém nevidí. 
Nahrazení smluvního řešení zákonnou kvótou je jednoznačně antiliberální 
opatření. 
Tato připomínka je zásadní. 

Z K článku II. – do přechodných ustanovení vložit nový bod ve znění: 
„Právnickým a fyzickým osobám, jimž bylo vydáno povolení ke 
zprostředkování zaměstnání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
bude vydáno za podmínek podle tohoto zákona opakované povolení ke 
zprostředkování zaměstnání.“ 
Odůvodnění: Z návrhu jednoznačně nevyplývá, zda agenturám práce, kterým 
již bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání před účinností novely 
zákona, bude vydáváno ještě povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu 
3 let, nebo již opakované povolení. Podle našeho názoru i tady však platí, že 
takové agentury práce se již osvědčily (mnohým bylo povolení prodlouženo 
několikrát) a je proto namístě, aby jim od účinnosti zákona bylo vydáno 
opakované povolení, a to za podmínek, které zákon stanoví. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Text bude upraven 
 

Z Nad rámec předloženého návrhu: 
V § 139 odst. 1 a v § 140 odst. 1 písm. b) zní: 
„b) zprostředkuje zaměstnání nebo pronájem pracovní síly bez povolení 
nebo jako objednatel si pronajme pracovní sílu, aniž by šlo o dočasné 
přidělení zaměstnance agentury práce nebo o dočasné přidělení podle 43a 
zákoníku práce,“ 
Odůvodnění: Do ustanovení § 139 a 140 zákona navrhujeme doplnit skutkové 
podstaty přestupku fyzických osob a správního deliktu právnických osob, které 
využívají či provádějí zastřené zprostředkování zaměstnání, tj. zakázaný 
pronájem pracovní síly. 
Odpovědnost by měla být dána objednateli i dodavateli s možnou sankcí do 2 
milionů Kč. Jde o časté případy, kdy se obchodní smlouva tváří jako dodávka 
výkonu prací a služeb, k níž má dodavatel dokonce i oprávnění, avšak ve 
skutečnosti jde o zakryté zprostředkování zaměstnání, zejména s cílem vyhnout 
se povinnosti zajistit nejméně stejné pracovní a mzdové podmínky, jaké mají 
srovnatelní zaměstnanci uživatele. Právě ve využívání těchto tzv. nelegálních 
agentur spatřuje AKV hlavní problém právní úpravy. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo skutečnosti, 
že některé podnikatelské subjekty se oblast agenturního 
zaměstnávání snaží obcházet prostřednictvím tzv. „outsorcingu“ 
v rámci uzavíraných smluv o dílo. Poradou vedení Ministerstva 
práce a sociálních věcí konanou dne 12. února 2015 byla též 
schválena opatření nelegislativní povahy, mezi která patří zvýšená 
pozornost a intenzivnější kontrola tzv. zastřeného agenturního 
zaměstnávání. Ačkoliv souhlasíme s názorem Ministerstva vnitra, 
že je nutné potírat tzv. zastřené agenturní zaměstnávání, jsme toho 
názoru, že tohoto cíle lze dosáhnout prozatím jinými prostředky než 
úpravou zákona.  Této problematice bude věnována větší pozornost, 
nejen z toho důvodu, že již tvoří součást hlavního kontrolního 
úkolu Státního úřadu inspekce práce, ale dojde též k užší spolupráci 
inspektorů, kteří se specializují na kontrolu agenturního 
zaměstnávání včetně zavedení metodiky, jak zastřené agenturní 
zaměstnávání posuzovat. V dané oblasti lze již poukázat na recentní 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2015,  
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 2 Ads 173/2014 – 28, v němž tento soud dospěl k závěru, že se 
v případě stěžovatele jednalo o pronájem pracovní síly, tedy slovy 
zákona o zaměstnanosti o zprostředkování zaměstnání agenturou 
práce. Stěžovatel při zajišťování práce pro své zaměstnance 
vykonával činnosti svěřené výhradně agentuře práce, ačkoliv  
k tomu neměl příslušné zákonné oprávnění.  

Z K ČÁSTI DRUHÉ – změna zákoníku práce 
 
K bodu 1 a 2 - body vypustit. 
Odůvodnění: AKV zásadně nesouhlasí se zrušením výjimky uvedené v § 39 
odst. 6 ZP, protože možnost řetězení doby určité vyplývá ze zvláštní povahy 
agenturního zaměstnávání. Navíc je třeba brát v úvahu, že ustanovení § 39 
odst. 5 ZP stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že při porušení pravidel 
pro sjednávání doby určité za daných podmínek platí, že se jedná o pracovní 
poměr na dobu neurčitou. Sotva si lze představit, že by takto byl dán pracovní 
poměr na dobu neurčitou k zaměstnavateli, tj. k agentuře práce (ta zásadně 
nemá možnost dočasně přidělené zaměstnance na dobu neurčitou zaměstnávat). 
Podle našeho názoru je třeba vytvořit podmínky pro zaměstnávání agenturních 
zaměstnanců v pracovněprávním vztahu k uživatelům jiným způsobem – viz 
naše návrhy nad rámec předloženého návrhu předkladatele. 
Zrušení výjimky pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou  
u agenturních zaměstnanců je nedůvodné. Nelze souhlasit s argumentem 
předkladatele na str. 19 důvodové zprávy, že takovéto opatření je plně 
v souladu s článkem 5 bodem 5 směrnice 2008/04/ES o agenturním 
zaměstnávání. Toto ustanovení směrnice ukládá členským státům EU přijmout 
vhodná opatření s cílem zamezit nesprávnému používání článku 5 a zejména 
zamezit opakujícím se přidělením, jejichž cílem je obejít ustanovení této 
směrnice. Článek 5 směrnice však zásadně řeší rovné zacházení s agenturními 
zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, což není cílem 
navrženého zrušení ustanovení § 39 odstavce 6 ZP. Sama směrnice v bodu 5 
preambule uvádí, že signatáři dohody o pracovních poměrech na dobu určitou 
se rozhodli, že nezahrnou zaměstnance agentur práce do směrnice o pracovních 
poměrech na dobu určitou (z níž vychází ustanovení § 39 odst. 2 ZP). Dále bod 
11 preambule uvádí, že agenturní zaměstnávání vyhovuje nejen potřebám 
podniků, pokud jde o pružnost, ale také potřebě zaměstnanců na sladění 
pracovního a soukromého života a přispívá tak k vytváření pracovních míst a 
k účasti na trhu práce a začleňování do něj. 
Dočasnost agenturního zaměstnávání je již stanovena požadavkem na dobu 
trvání dočasného přidělení v délce 12 měsíců, s výjimkou, kdy o to požádá sám 
zaměstnanec nebo jde-li o náhradu zaměstnance uživatele čerpajícího 

AKCEPTOVÁNO 
V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo navrženo nové 
řešení předmětné problematiky spočívající v zachování 
současného § 39 odst. 6 zákoníku práce a současně zavedení jeho 
nového § 307b. Do zákona o inspekci práce pak bylo nově 
navrženo přijetí skutkových podstat uvedených v § 20a a § 33a 
následovně: 
 
I. Změna zákoníku práce 
 
Za § 307a se vkládá nový § 307b, který zní: 
„§ 307b 
Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby 
zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu 
práce u uživatele, u něhož 
a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu 
anebo 
b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na 
základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.“. 

 
Odůvodnění: 
Cílem navrhovaného opatření je zamezit zejména obcházení 
ustanovení o přesčasové práci a o pojištěném zaměstnání, kdy 
kmenový zaměstnanec uživatele v praxi vykonává vedle svého 
zaměstnání pro téhož zaměstnavatele jako uživatele práci stejného 
nebo jiného druhu také ještě na základě dočasného přidělení 
agenturou práce nebo kdy pro téhož uživatele vykonává práci na 
základě dočasného přidělení dvěma i více agenturami práce 
souběžně nebo v rámci jednoho kalendářního měsíce (např.  
v „kratších úvazcích“). 
 
II. Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 
§ 20a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 77 zní: 
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mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. Dočasné přidělení tak svojí podstatou 
nemůže být na dobu neurčitou. Pokud by se však vyčerpala možnost 3 
časových úseků zaměstnání na dobu určitou a agentura tak již nebude 
zaměstnance moci dále přidělit k uživateli, zaměstnanec ztratí práci. Představa, 
že uživatel přijme zaměstnance do kmenového stavu, je pouhým zbožným 
přáním – uživatel bude hledat jiné řešení, například s pomocí jiné agentury 
práce. Tato kvaziochrana se tak obrátí proti zaměstnancům samým, kteří by 
mohli dále práci u uživatele vykonávat. 
Obdobně tomu bude v případě, kdy zaměstnanec bude stejnou agenturou 
dočasně přidělen na dva časové úseky k uživateli A a na třetí časový úsek 
k uživateli B. Ačkoliv by uživatel B rád zaměstnance v rámci dočasného 
přidělení dále využíval – nebude však moci, protože agentura již u tohoto 
zaměstnance vyčerpala 3 možné časové úseky trvání pracovního poměru  
a bude nucena zaměstnance propustit. 
Celý záměr je tak zcela nelogický, protože agenturní zaměstnanec nepracuje 
pro agenturu, ale pro uživatele. 
Lze mít bohužel za to, že navržený právní stav povede k rozšíření nelegální 
práce. Naopak, obecným zájmem je, aby závislá práce byla konána v řádném 
pracovněprávním vztahu, a to i když jde o pracovněprávní vztah tzv. 
choulostivý (prekérní), kterým je právě zejména agenturní zaměstnávání. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
„§ 20a 
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 
„§ 20a 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 
1 000 000 Kč.“ 
_____________ 

77) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 33a včetně nadpisu zní: 
„§ 33a 
Správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání 
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
správního deliktu tím, že  
a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 
b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 
agentury práce 
1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g)  
a h), 
2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2, 
c) nesplní některou z povinností podle § 309 zákoníku práce nebo 
d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení 
zaměstnance agentury práce obsahovala údaje stanovené v § 308 
odst. 1 písm. f) anebo tyto údaje uvede nepravdivě. 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 
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1 000 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Legislativně technická změna související s novým ustanovením  
§ 307b zákoníku práce, jehož porušení bude též postihováno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme: 
Do § 309 se vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí 
„(9) Agentura práce nesmí požadovat po uživateli nebo dočasně 
přiděleném zaměstnanci jakoukoliv úhradu v souvislosti s tím, že jej 
uživatel přijal do základního pracovněprávního vztahu. 
(10) Dočasně přidělený zaměstnanec nesmí být současně v základním 
pracovněprávním vztahu k uživateli.  
Odůvodnění: Poznatky z praxe ukazují na nutnost stanovit výslovný zákaz 
smluvní sankce, otevřené či zastřené, kterou by uživatel musel zaplatit 
agentuře práce, pokud přijme bývalého dočasně přiděleného zaměstnance 
agentury práce do základního pracovněprávního vztahu. 
Takové případy se v dohodách mezi uživatelem a agenturou práce z podnětu 
agentury práce objevují a postihují smluvní sankcí uživatele za to, že přijal do 
základního pracovněprávního vztahu (bývalého) dočasně přiděleného 
zaměstnance agentury práce. Obdobná ujednání se objevují v pracovních 
smlouvách nebo dohodách o pracovní činnosti, uzavřených mezi agenturou  
a dočasně přidělovaným zaměstnancem a postihují tak povinností finančního 
plnění zaměstnance. Sankce bývá označována jako úhrada nákladů, které 
agentuře platí uživatel či zaměstnance za údajné náklady, které agentura 
vynaložila na agenturního zaměstnance (např. ve výši 40 tisíc Kč). Jde  
o významné zneužití právního postavení agentur práce, zejména v případech 
nedostatkových profesí. Pokuta by byla ukládána podle ustanovení § 20a nebo 
§ 33a zákona o inspekci práce, a to oběma smluvním stranám, neboť obě za 
obsah smlouvy odpovídají. 
Navržený odstavec 10 pak reaguje na případy, kdy zaměstnanec uživatele je 
současně dočasně přidělen agenturou práce k uživateli, kterým je totožná 
právnická či fyzická osoba pro kterou zaměstnanec práci koná (obvykle zcela 
totožnou) v obou právních vztazích. Tím je obcházena právní úprava pracovní 
doby a mzdy za práci přesčas. Porušení zákazu by mělo jednak za následek 
relativní neplatnost právního jednání, kterým byl sjednán v pořadí druhý 
souběžný základní pracovněprávní vztah, jednak naplnění skutkové podstaty 
přestupku nebo správního deliktu právnické osoby podle § 20a nebo § 33a 
zákona o inspekci práce. Kontrolní orgán bude muset zjistit, zda o tomto 
porušení zákona věděly obě smluvní strany dohody o dočasném přidělení 
zaměstnance nebo jen uživatel. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Viz předchozí zásadní připomínka. 
Tato problematika si zasluhuje hlubší analýzu, neboť předmětná 
situace by mohla být eventuálně řešena současnými mechanismu 
právního řádu. 
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Tato připomínka je zásadní.  
Z K ČÁSTI TŘETÍ – změna zákona o inspekci práce 

K bodům 3 a 5 – body vypustit. 
Odůvodnění: Navrhované doplnění zákona považujeme za nadbytečné a navíc 
nelogické. Podle ustanovení § 20a a 33a zákona o inspekci práce se fyzická 
osoba nebo právnická osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu 
právnických osob na úseku agenturního zaměstnávání tím, že poruší povinnost 
stanovenou v § 308 nebo 309 zákoníku práce. Přitom ustanovení § 308 odst. 1 
písm. f) ZP ukládá, že dohoda o dočasném přidělení musí obsahovat informace 
o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného 
zaměstnance uživatele. Za obsah dohody odpovídají přitom vždy obě smluvní 
strany. Též ustanovení § 309 odst. 5 ZP ukládá povinnost zabezpečit rovné 
pracovní podmínky oběma těmto subjektům. Jestliže dohoda o dočasném 
přidělení tyto údaje neobsahuje, je tomu tak obvykle proto, že uživatel 
příslušné údaje nedodal, avšak odpovědnost za tuto právní vadu nesou obě 
smluvní strany. Pokud jsou uvedené údaje nepravdivé, jde jednoznačně  
o záměr uživatele nebo alespoň o jeho chybu. V současné době tak může být 
pokuta uložena do výše 1 milionu Kč jak agentuře práce, tak uživateli, a to 
podle toho, zda za vadu odpovídají oba nebo jeden z nich. Bylo by nesprávné 
stanovit odpovědnost za obsah této dohody jen ze strany uživatele. Vedlo by to 
k tomu, že nadále budou agentury nabízet dočasné přidělení za „levné peníze“, 
napříště navíc vědomy si nepostižitelnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Bude provedena úprava písmen příslušných odstavců. Z praxe však 
má předkladatel za to, že situace je zcela opačná. Tím, kdo tlačí 
cenu práce v agenturním zaměstnávání dolů je zpravidla uživatel  
a to i tím, že do příslušné dohody s agenturou práce nesdělí, nebo 
sdělí mylně, informace o srovnatelných mzdových a pracovních 
podmínkách. Je to pak podle § 309 odst. 5 zákoníku práce primárně 
agentura práce, kdo na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, 
popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit 
rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se 
domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla 
 

 Z K bodům 2 a 4 – v § 11a odst. 1 a § 24a odst. 1 doplnit písmeno d), které zní: 
„d) v rozporu s § 30 odst. 2 zákoníku práce v souvislosti s jednáním před 
vznikem pracovního poměru vyžaduje od fyzické osoby, která se u něj 
uchází o práci, nebo od jiných osob údaje, které bezprostředně nesouvisejí 
s uzavřením pracovní smlouvy, nebo vyžaduje informace, které při výběru 
zaměstnanců nesmí vyžadovat podle § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.“ 
Odůvodnění: Ustanovení § 316 odst. 4 ZP není jediným ustanovením, které 
omezuje možné vyžadování osobních údajů pro pracovněprávní účely. Při 
přijímání zaměstnanců do práce je též významné omezení, dané v § 30 odst. 2 
ZP, jakož i v § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Speciální právní úprava 
omezení získávání osobních údajů v pracovněprávních vztazích by měla být 
komplexně použita i pro možnost uložení sankce podle zákona o inspekci 
práce. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka jde nad rámec návrhu. Navrhovaná úprava se věnovala 
pouze skutečnostem souvisejícím s ochranou soukromí 
zaměstnance stanovené v § 316 zákoníku práce. Na předmětné 
nedostatky každoročně ve svých zprávách též upozorňoval Veřejný 
ochránce práv. 
Domníváme se, že bez hlubší analýzy předmětné problematiky  
a široké diskuse sociálních partnerů nelze bez dalšího v současnosti 
tento návrh využít. Nicméně uvádíme, že tato zásadní připomínka 
bude využita při některých dalších novelizacích zákona  
o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce.   
 

V Praze dne 27. dubna 2016 
 
Vypracoval: JUDr. Veronika Trejbal Sokolská, Mgr. Petr Seidl, Mgr. Petr Schweiner 
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 IXb. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do dalšího meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 
14. ledna 2016, s termínem dodání stanovisek do 28. ledna 2016 s omezením připomínkových míst na Ministerstvo financí. Vyhodnocení tohoto 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort  Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 
 

Z Zásadní připomínky: 
1. K navrhované změně prodloužení podpůrčí doby poskytování 
podpory v nezaměstnanosti uchazečům o zaměstnání: 
S navrhovaným prodloužením podpory v nezaměstnanosti nemůžeme 
zásadně souhlasit především z důvodu dopadu na státní rozpočet. Pro 
prodlužování podpůrčí doby nevidíme žádný důvod. Cílem by mělo 
být, aby nezaměstnaní našli co nejrychleji znovu uplatnění na trhu 
práce a byli zaměstnáni, nikoliv aby setrvávali na dávkách  
v nezaměstnanosti delší dobu. Prodloužení o jeden měsíc by pak pro 
uchazeče nemělo velký význam, mělo by však nezanedbatelné dopady 
do státního rozpočtu. Navrhované opatření rovněž není vhodně 
načasované z hlediska fáze cyklu a aktuální situace na trhu práce.   
 

NEAKCEPTOVÁNO - ROZPOR 
 
Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí je  
i nadále napomáhat uchazečům o zaměstnání 
v jejich co nejzazším uplatnění na trhu práce. 
V současné době vzhledem ke skladbě uchazečů  
o zaměstnání a poptávce na trhu práce lze 
důvodně předpokládat, že dojde ke zvýšení počtu 
uchazečů o zaměstnání ve věkové kategorii 50+, 
jako např. v souvislosti s útlumem těžby uhlí na 
severní Moravě, a proto je potřeba upravit délku 
podpůrčí doby tak, aby byli uchazeči  
o zaměstnání, kterým bude muset být s ohledem 
na jejich věk ze strany státu poskytována zvýšená 
péče při zprostředkování zaměstnání a vhledem ke 
komplikovanějšímu opětovnému umístění na trhu 
práce poskytována podpora v nezaměstnanosti po 
delší dobu, aby bylo zajištěno jejich delší 
zabezpečení v nezaměstnanosti.  
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Z 2. K zavedení nové náhradní doby zaměstnání, a to doby trvání 
soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání podle zákona  
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, v délce 6 měsíců: 
Obdobná úprava v zákoně již byla a došlo k jejímu vypuštění. Návrh 
by se v důvodové zprávě měl vypořádat s důvody, pro které byla tato 
úprava (započítávání doby přípravy na budoucí povolání) z právní 
úpravy vypuštěna, ve vztahu k nyní navrhovanému doplnění.  
U absolventů je z mnoha ohledů žádoucí jejich zapojení do pracovního 
procesu a nikoliv usnadňování přístupu k dávkám v nezaměstnanosti. 
Navrhované opatření není ani vhodně načasované z hlediska fáze 
cyklu a aktuální situace na trhu práce.  
 
Ministerstvo financí nesouhlasí s výše uváděnými navrhovanými 
změnami jednak z důvodu finančních nároků na státní rozpočet  
a dále nevidí důvod, proč se taková opatření realizují v době 
hospodářského růstu. Opatření je možné realizovat v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti, resp. v rámci projektů Evropské 
unie, které jsou mimo jiné zaměřeny na podporu 
v nezaměstnanosti rozličných věkových kategorií. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Navržená úprava bude vypuštěna. 
 
 

Z 3. K poskytování příspěvku za zaměstnávání zdravotně 
postižených § 78 odst. 2 a 3: 
Ministerstvo financí souhlasí s tvrzením, že zvýšení minimální mzdy 
by nemělo mít dopad na zaměstnanost zdravotně postižených. Zvýšení 
minimální mzdy však nemůže vést k vyšší kompenzaci provozních 
nákladů. S navýšením příspěvku z 2000 na 2700 zásadně 
nesouhlasíme a požadujeme, aby byl zachován na hodnotě 2000 
Kč. 
Upozorňujeme však, že Usnesením č. 1038 ze dne 20. ledna 2016 byl 
schválen Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

VYSVĚTLENO 
 
Ano, předmětná úprava byla již navržena 
pozměňovacím návrhem k návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,  
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 
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vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,  
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk 462). Pozměňovacím návrhem k výše uváděnému 
návrhu zákonu byl § 78 odst. 2 a 3 zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, změněn a předmětné zvýšení příspěvků již 
obsahuje. 

předpisů (sněmovní tisk 462, senátní tisk 191). 
 
Předmětná úprava již byla publikována ve 
Sbírce zákonů jako zákon č. 88/2016 Sb. 

Z 4. K návrhu usnesení vlády: 
Přestože samotný materiál přímo neuvádí dopad do oblasti počtu 
funkčních míst resp. oblasti mzdových výdajů, požadujeme doplnit 
návrh usnesení vlády o úkol pro ministryni práce a sociálních věcí tak, 
aby zabezpečila veškeré navrhované změny vyplývající  
z implementace tohoto materiálu v rámci schváleného limitu FM  
a objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci 
kapitoly MPSV na rok 2016 a léta následující.  

AKCEPTOVÁNO 
 
Důvodová zpráva bude doplněna o následující 
text: V souvislosti s přijetím navrhovaných změn 
se nepředpokládá navýšení počtu 
systemizovaných míst a ani navýšení objemu 
prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 
práci. 

Z 5. K části první článku I bodu 12 (§60b) 
Text ustanovení § 60b odst. 4 se požaduje formulovat takto: 
„Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání z jiného 
důvodu než podle § 63 odst. 2 písm. b) až f) a odst. 3, stává se kauce 
složená podle odstavce 1 vratitelným přeplatkem fyzické nebo 
právnické osoby, které povolení zaniklo. Generální ředitelství Úřadu 
práce kauci vrátí do 60 dnů ode dne zániku povolení.“.  
Navržená textace reflektuje skutečnost, že správa placení kauce se 
procesně řídí režimem daňového řádu, tj. kauci, která má být vrácena, 
je třeba propůjčit status přeplatku ve smyslu § 154 a násl. zákona  
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Současně 
se musí jednat o přeplatek vratitelný, neboť v tomto případě se 
nepředpokládá provedení tzv. testu vratitelnosti (viz § 154 odst. 2 
daňového řádu). Zachována je původně navrhovaná speciální lhůta pro 
vrácení. 
 

AKCEPTOVÁNO  
 
S navrhovaným řešením souhlasíme. Nicméně 
podotýkáme, že úprava § 60b odst. 4 zákona  
o zaměstnanosti byla předmětem připomínky 
Ministerstva financí již v rámci vypořádání 
připomínek v srpnu roku 2015. Navrhované znění 
MPSV bylo akceptováno: 
 
„Do § 60b bude vložen nový text, podle kterého, 
pokud dojde k pravomocnému odejmutí povolení 
ke zprostředkování zaměstnání z jiného důvodu 
než podle § 63 odst. 2 písm. b) až f) a odst. 3, 
nebo uplyne-li platnost tohoto povolení, vrátí 
složenou částku generální ředitelství Úřadu práce 
České republiky dotčené agentuře práce do 60 dnů 
ode dne pravomocného odejmutí povolení, nebo 
ode dne skončení platnosti tohoto povolení.“ 
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Podotýkáme, že uplynutí doby platnosti povolení 
ke zprostředkování zaměstnání vede podle § 63 
odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti k zániku 
povolení ke zprostředkování zaměstnání. Stejně 
tak podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona  
o zaměstnanosti povolení zaniká jeho odejmutím. 
Je proto nadbytečné rozlišovat odejmutí povolení 
a uplynutí jeho platnosti. V daném souhlasíme 
s Ministerstvem financí. 

D Ostatní připomínky: 
1. K části první – návrh novely zákona č. 435/2004 Sb. 
V úvodní větě bude třeba doplnit všechny zákony, jež dosud nejsou 
publikovány ve Sbírce zákonů. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bude doplněno 

D 2. K části I článku I k bodu 1 - § 25 odst. 3 písm. b) 
Vypuštění výkonu činnosti na základě dohody o provedení z práce 
z tzv. nekolidujících činností podle našeho názoru povede 
k demotivaci uchazečů o zaměstnání zvýšit si životní úroveň vlastním 
přičiněním, neboť i minimální příjem dosažený z této činnosti je 
vyloučí z možnosti stát se uchazečem o zaměstnání. Na základě dohod 
o provedení práce jsou obvykle vykonávány krátkodobé a nárazové 
činnosti, kde v řadě případů uzavření dohody o pracovní činnosti 
nebude reálné. Podle našeho názoru to může vést k větší závislosti 
uchazečů o zaměstnání na sociálních dávkách. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhovanou změnou právní úpravy se právě 
naopak sleduje zvýšení zájmu uchazeče  
o zaměstnání zaměřit se při hledání zaměstnání na 
takové zaměstnání, které zakládá účast na 
nemocenském pojištění resp. motivovat uchazeče 
o zaměstnání k tomu, aby se i sám v průběhu 
výkonu nekolidujícího zaměstnání snažil získat u 
stávajícího zaměstnavatele trvalé pracovní 
uplatnění.  

D 3. K bodu 10 - § 60 odst. 14 
Doporučujeme v první větě nahradit středník tečkou a dál pokračovat 
novou větou. Obdobně rovněž v § 62 odst. 3 (bod 15) 

AKCEPTOVÁNO  
 
Text bude upraven. 

D 4. K bodu 12 - § 60b  
Doporučujeme v odstavci 1 ve slovech „Právnická a fyzická osoba“ 
nahradit spojku „a“ spojkou „nebo“. Jinde v návrhu zákona se v témže 
také používá „nebo“ (viz bod 19.). 
Podle našeho názoru na sebe nenavazují odstavce 3 a 4. Podle § 60b 

AKCEPTOVÁNO A VYSVĚTLENO  
 
Text bude upraven i ve vztahu k § 60b odst. 3. 
Otázka zajištění rovnosti přístupu je zohledněna 
v přechodném ustanovení (Článek II bod 4), podle 
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odst. 3 kauce propadne, pokud dojde k odejmutí povolení ke 
zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo 
odstavce 3, podle § 60b odst. 4 se kauce v případech, kdy dojde 
k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání z jiného důvodu 
než podle § 63 odst. 2 písm. b) až f) nebo odstavce 3, kauce bude 
vrácena. Pokud tedy dojde k odejmutí povolení ke zprostředkování 
zaměstnání z důvodu uvedeného v § 63 odst. 2 písm. a) (osoba přestala 
splňovat podmínky pro udělení povolení), podle § § 60b odst. 3 by 
kauce měla propadnout, ovšem podle § 60b odst. 4 by měla být 
vrácena (k odejmutí povolení došlo z jiného důvodu než podle § 63 
odst. 2 písm. b) až f)). 
Otázkou je však také zajištění rovnosti přístupu, neboť stávající 
agentury tuto povinnost kauce neměly. 

kterého právnická osoba nebo fyzická osoba, které 
bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona  
o zaměstnanosti bude povinna do 3 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona složit kauci 
podle § 60b, a pokud tak neučiní, marným 
uplynutím stanovené lhůty povolení ke 
zprostředkování zaměstnání zanikne.  

D 5. K části první článku I bodu 12 (§ 60b) 
Kauce osoby zprostředkovávající zaměstnání má v návrhu zákona 
sankční charakter. Z tohoto pohledu je pak sporný i vztah k úpravě 
sankcí v § 139 a 140 zákona o zaměstnanosti. U fyzických nebo 
právnických osob disponujících povolením pro zprostředkovávání 
zaměstnání spáchání některých správních deliktů vede k odnětí 
povolení, jehož důsledkem je propadnutí kauce. Z návrhu však není 
zcela zřejmé, zda je úmyslem předkladatele, aby vedle propadnutí 
kauce byla za stejné jednání uložena i sankce za správní delikt. Pokud 
by mělo dojít k použití kauce na úhradu sankce za správní delikt, 
musela by být konstrukce kauce značně odlišná (viz textace kauce  
v zákoně č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně  
č. 307/2013 Sb. o povinném značení lihu, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Kauce nemá sankční charakter. Je to pouze jedna 
z podmínek pro udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání (viz důvodová 
zpráva). Odejmutí povolení ke zprostředkování 
zaměstnání není trest za spáchání správního 
deliktu či přestupku. Správní úřady disponují 
nejen sankčními oprávněními, ale řadou 
mocenských oprávnění. Odejmutí povolení je 
nápravným institutem státního dozoru, nikoli 
primárně nástrojem správního trestání. Sám zákon 
o zaměstnanosti nepovažuje odejmutí povolení ke 
zprostředkování zaměstnání za správní delikt, 
správní delikty upravuje samostatně  
v ustanoveních § 139 - § 141. V této souvislosti 
lze odkázat také na závěry Evropského soudu pro 
lidská práva, který v rozsudku ze dne 7. 7. 1989 
ve věci Tre Traktörer AB proti Švédsku, stížnost 
č. 10873/84, dospěl k závěru, že odejmutí 
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povolení nabízet alkoholické nápoje  
v restauračním zařízení není trestním obviněním 
ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv  
a svobod. Jakkoliv může být odejmutí povolení 
přísným opatřením, nemůže být považováno za 
sankci v trestním slova smyslu, a to i za 
předpokladu, že je spojeno s chováním držitele 
povolení. K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší 
správní soud v rozsudku ze dne 11. 5. 2012, č. j.  
4 As 39/2011 - 107, kde konstatoval, že zrušení 
rozhodnutí o povolení dovozu přípravku na 
ochranu rostlin není správním trestáním, či ze dne 
19. 2. 2015, č. j. 9 As 202/2014 - 236, kde totéž 
uvedl ohledně odejmutí oprávnění k provozování 
komoditní burzy. 
 
Čili odejmutí povolení ke zprostředkování 
zaměstnání a propadnutí kauce jako jeho důsledku 
není trestem podle právních předpisů, a proto 
nelze hovořit o dvojím trestání. 

D 6. K čl. II – přechodná ustanovení 
V bodě 5 doporučujeme neodkazovat na „§ 60b § zákona č. 435/2004 
Sb., ve znění tohoto zákona“, ale přímo uvést, že uvedená osoba má 
povinnost na výzvu složit kauci, a to s ohledem na skutečnost, že § 60b 
neupravuje pouze povinnost složit kauci, nýbrž i podmínky jejího 
propadnutí, resp. vrácení. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text bude upraven. 

D 7. K části čtvrté článku VI bodu 1 
V případě, že je podle zákona o zaměstnanosti vydáváno jedno 
povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 
1 písm. a) a c) tohoto zákona, je text písm. f) v pořádku. V případě, že 
je vydáváno povolení více, je ustanovení nejasné. Z uvedených důvodů 
by bylo vhodné doplnit důvodovou zprávu. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text důvodové zprávy bude doplněn. 
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D 8. K části čtvrté článku VI bodu 2 
Doporučuje se uvést slovo „poznámce“ s velkým počátečním 
písmenem, stejně jako je tomu v zákoně. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Bude upraveno. 

D 9. K části čtvrté  
Doporučuje se zvážit zakotvení přechodného ustanovení, které by 
upravilo, že pro vydání povolení v řízení, které bylo zahájeno na 
základě žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti novely, se použijí 
ustanovení písmen d) až f) a Poznámky položky 9 sazebníku zákona  
o správních poplatcích ve znění účinném předem dnem nabytí 
účinnosti novely. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Přechodné ustanovení bude doplněno. 

D 10. K Důvodové zprávě – prodloužení doby poskytování příspěvku na 
vyhrazení společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců. 
Považujeme za vhodné doložit počet i výši příspěvku na uchazeče  
a aktuální zhodnocení efektivnosti vložených prostředků. Vzhledem  
k vágnosti vymezení v zákoně „uchazeči, kterým nelze zajistit 
pracovní uplatnění jiným způsobem“ by rozklad měl obsahovat bližší 
vymezení zprostředkovaných zaměstnání včetně rozpočtového dopadu. 
Rovněž by měla být stanovena jednoznačná pravidla pro prodloužení 
doby poskytování příspěvku.  
 

NEAKCEPTOVÁNO  
 
K návrhu změny právní úpravy maximální doby, 
po kterou může být příspěvek na společensky 
účelné pracovní místo poskytován, bylo 
přistoupeno až na základě výsledků řady studií 
týkajících se efektivity jednotlivých nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě těchto 
studií bylo zjištěno, že u některých skupin osob 
tímto příspěvkem podpořených je doba 12 měsíců 
nedostačující, a to ve vztahu k jejich trvalému 
uplatnění na trhu práce. Při poskytování tohoto 
příspěvku se jedná o individuálně určenou délku 
doby, po kterou bude příspěvek poskytován, 
samozřejmě při respektování její zákonem 
stanovené maximální délky, a rovněž maximální 
výše příspěvku závisí od aktuální situace na 
lokálním trhu práce ve vztahu k podílu 
nezaměstnanosti v daném okrese. Stanovení 
konkrétní doby a výše příspěvku na společensky 
účelné pracovní místo spadá do působnosti 
jednotlivých krajských poboček, které tak činí 
v souladu rozpočtem určeným pro oblast aktivní 
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politiky zaměstnanosti.  
D 11. K Důvodové zprávě – výkon nekolidujícího zaměstnaní 

Cílem změny týkající se výkonu nekolidujícího zaměstnání není 
zrušení možnosti vykonávat toto nekolidující zaměstnání na základě 
dohody o provedení práce, ale cílem je motivovat uchazeče  
o zaměstnání k hledání zaměstnání zakládajícího účast na 
nemocenském pojištění. Navržené varianty však zdaleka neobsahují 
všechny možnosti řešení. 
Cílem zavedení institutu nekolidujícího zaměstnání bylo zachování 
pracovních návyků uchazeče o zaměstnání (viz str. 10 důvodové 
zprávy). Je třeba vysvětlit, proč se z opatření, které mělo svoje 
opodstatnění, ustupuje.  
Je třeba zvážit a omezit či ideálně eliminovat riziko, že uchazeč  
o zaměstnání nebude schopen trvalé zaměstnání nalézt a poleví ve 
svých pracovních návycích. Nabídka trvalého zaměstnání nemusí 
reálně existovat, protože trvalé zaměstnání se všemi jeho výhodami 
pro zaměstnance znamená některé nevýhody pro zaměstnavatele. 
Jestliže bude omezena možnost výkonu nekolidujícího zaměstnání 
na základě dohody o provedení práce, zvyšuje se riziko toho, že 
bude taková práce vykonávána nelegálně či povede k větší 
závislosti uchazečů o zaměstnání na sociálních dávkách. S tím 
souvisí absence nezbytného hodnocení rizika tohoto nelegálního 
zaměstnávání, které je vysoké především u nárazových prací, které se 
provádí na základě dohody o provedení práce. 
Způsob zpracování tématu nekolidujícího zaměstnání může zapříčinit 
vznik obav, zda je změna systému důkladně uvážená, odůvodněná  
a kvalitativně převyšuje současnou úpravu.  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Je navržena pouze varianta neumožnit výkon 
nekolidujícího zaměstnaní na základě dohody  
o provedení práce, což znamená, že existence 
pracovněprávního vztahu na základě dohody  
o provedení práce bude překážkou pro zařazení  
a vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů  
o zaměstnání. Tato varianta neumožňuje další 
možnosti řešení. 
 
Navrhovanou změnou právní úpravy nedochází 
k ústupu od opatření, kterým v rámci zákona  
o zaměstnanosti je institut nekolidujícího 
zaměstnání, ale k přehodnocení stávající právní 
úpravy tohoto institutu na základě poznatků  
z dosavadní aplikační praxe. Smyslem navržené 
právní úpravy je právě eliminovat zneužívání 
institutu nekolidujícího zaměstnání vykonávaného 
na základě dohody o provedení práce. Uchazečům 
o zaměstnání bude umožněn v souběhu s vedením 
v evidenci uchazečů o zaměstnání výkon činnosti 
na základě pracovního poměru, služebního 
poměru nebo dohody o pracovní činnosti, čímž 
bude i nadále zabezpečeno a umožněno zachování 
pracovních návyků uchazeče o zaměstnání resp. 
jejich získání. Navrhovaná právní úprava bude mít 
pozitivní dopad i na snížení administrativní 
náročnosti vykazování nekolidujícího zaměstnání. 

D 12. K části šesté  - Účinnost 
Doporučujeme v důvodové zprávě vysvětlit, proč je zde tak krátká 
legisvakanční lhůta. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Důvodová zpráva bude doplněna. 
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D 13. K části druhé – Změna zákoníku práce k článku III - nové 
ustanovení § 307b Zamezení řetězení pracovních vztahů zaměstnance 
agentury u jednoho zaměstnavatele je v navrženém znění diskutabilní. 
Nikoliv z věcného hlediska, ale navržená formulace dle našeho názoru 
plně neeliminuje možnost zneužití. Návaznost zaměstnání lze  
u nespecializovaných pracovníků relativně snadno narušit včleněním 
jiného zaměstnance agentury či krátkodobým včleněním pracovníka na 
jiný typ pracovního vztahu. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
Navrhované znění § 307b zákoníku práce je 
konsensem všech dotčených připomínkových 
míst, přičemž eliminuje doposud známé možnosti 
obcházení právní úpravy. Je však potřeba 
konstatovat, že dopad nové právní úpravy bude 
vyhodnocován průběžně, přezkum účinnosti bude 
realizován formou hodnocení ex post v průběhu 
roku 2017, nebo v závislosti na dni nabytí 
účinnosti předmětného zákona. 

 
 
V Praze dne 31. května 2017 
 
Vypracoval: JUDr. Veronika Trejbal Sokolská        Podpis: …………………………… 
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