
Platná znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

§ 25 
 
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická 
osoba, která má na území České republiky bydliště a která není 
  

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými 
v odstavcích 3 a 6, 
  
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se 
považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního 
právního předpisu27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, 
  
c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou 
komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím 
organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní 
vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností 
odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 
výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 
  
d) členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové 
společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro 
společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo 
průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 
3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 
  
e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní 
vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností 
odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným 
výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy, 
  
f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo 
práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční 
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu 
minimální mzdy, 
  
g) soudcem, 
  
h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu, 
  
i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu vypláceny 
odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce 
vykonávají jako uvolnění členové, 
  
j) prezidentem republiky, 
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k) členem vlády, 
  
l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu, 
  
m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv, 
  
n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium 
totalitních režimů, členem Rady Energetického regulačního úřadu, členem Rady 
Českého telekomunikačního úřadu, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního 
arbitra, 
  
o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního předpisu28), 
prokuristou nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu29), a to v době, kdy 
tuto činnost vykonává, 
  
p) osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou 
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena 
odměna pěstouna podle § 47j odst. 1 písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí, 
  
q) výdělečně činná v cizině, 
  
r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou 
uvedenou v odstavci 4, nebo 
  
s) fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za 
odměnu mimo pracovněprávní vztah a její měsíční nebo průměrná měsíční odměna 
spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu 
minimální mzdy. 

  
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou 
  

a) je uznána dočasně neschopnou práce, 
  
b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci 
nebo je ve vazbě, 
  
c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, 
nebo 
  
d) je invalidní ve třetím stupni32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve 
třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b). 

  
(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání 
  

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční 
výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo 
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b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní 
činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za 
které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. 

 
Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu 
na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování 
zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené 
krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě 
výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky 
(odměny) sčítají. 
  
(4) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba 
soustavně se připravující na budoucí povolání získala v rozhodném období (§ 41) 
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle jiného 
právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců. Skutečnost, že se soustavně připravuje na 
budoucí povolání, je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce oznámit při podání 
žádosti o zprostředkování zaměstnání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne zahájení 
soustavné přípravy na budoucí povolání. 
  
(5) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon činností 
uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce Úřadu 
práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. 
  
(6) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které není pro uchazeče 
o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu 
práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá jeho zdravotnímu stavu (dále jen 
"krátkodobé zaměstnání"). 
  
(7) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je neposkytnutí 
identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů 
(§ 17 odst. 2). 
  
(8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, pokud 
  

a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama nebo na základě dohody se 
zaměstnavatelem vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou pobočkou 
Úřadu práce, nebo 
  
b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované 
krajskou pobočkou Úřadu práce z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem33). 

 
V případech podle písmene a) nebo b) může být fyzická osoba zařazena na základě nové 
písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců ode dne sjednaného 
jako den nástupu do zaměstnání, zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce. 
____________________  
27)  § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
28)  Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
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předpisů. 
29)   § 70 a následující obchodního zákoníku. 
32a)  § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
32b)  § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
32g)  § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. 
33)  § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce. 
 

*** 
 
 

§ 60  
 
(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b) vydává generální 
ředitelství Úřadu práce na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o 
  

a) povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky, 
  

b) povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky, nebo 
  

c) povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 
  
(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení 
věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České 
republiky. 
(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává generální ředitelství Úřadu práce na 
základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. 

  
(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je 
dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na 
území České republiky a skutečnost, že fyzická osoba v posledních 3 letech 
nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu 
nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování 
zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u 
této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto 
povolení. 
  
(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě vymezené 
zákonem o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně 18 let, plná svéprávnost, 
bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a pokud takové bydliště 
nemá, uvedení doručovací adresy na území České republiky. 
  
(4) Za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická osoba, které nebyly pravomocně 
odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku. 
  
(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 
měsíců. Za účelem doložení bezúhonnosti si generální ředitelství Úřadu práce vyžádá podle 
zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z 
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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(6) Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost též odpovídajícími doklady vydanými 
státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala 
nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový doklad nevydává, čestným 
prohlášením učiněným před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu. 
Doklady nesmí být starší 3 měsíců. 
  
(7) Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky dokládá bezúhonnost též 
odpovídajícími doklady vydanými státem, ve kterém má sídlo, jakož i státy, ve kterých v 
posledních 3 letech působila alespoň po dobu 6 měsíců. Doklady nesmí být starší 3 měsíců. 
  
(8) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské 
vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v 
oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v 
konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v 
oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno. 
  
(9) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České republiky se řídí 
zvláštním právním předpisem. 
 
(10) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínky její bezúhonnosti 
podle odstavce 4, jakož i splnění podmínek podle odstavců 2, 4 až 6 a 8 fyzickou osobou, 
která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání (dále jen 
„odpovědný zástupce“). V případě právnické osoby vymezené zákonem o volném pohybu 
služeb9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání splňování podmínek 
uvedených v odstavcích 3 až 6 a 8 odpovědným zástupcem. Fyzická osoba může být 
ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby. Funkci 
odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou 
sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně; splnění této podmínky nevyžaduje u 
fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu 
této právnické osoby. Fyzická osoba podle věty třetí nesmí být současně držitelem povolení 
ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba. 
  
(11) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 4 je Úřad práce oprávněn 
přezkoumat jejich způsobilost poskytovat zprostředkovatelskou činnost, pokud existuje 
důvodné podezření, že dochází k závažnému ohrožení chráněných zájmů nebo k 
neoprávněnému poskytování zprostředkovatelské činnosti. Při přezkoumání postupuje Úřad 
práce podle zvláštních právních předpisů. 
  
(12) Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na generálním ředitelství 
Úřadu práce nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst9b). 
 
(13) K posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně jejích příloh 
generální ředitel Úřadu práce zřídí komisi pro udělování povolení ke zprostředkování 
zaměstnání jako poradní orgán (dále jen „komise“). Komise má nejméně 5 členů a je 
složena ze státních zaměstnanců Úřadu práce, ministerstva a dalších fyzických osob, 
které musí být ve vztahu k projednávané žádosti nestranné.  Předsedu a jednotlivé členy 
komise jmenuje generální ředitel Úřadu práce tak, aby většina členů nebyla státními 
zaměstnanci tohoto úřadu. Komise předkládá generálnímu řediteli Úřadu práce návrh 
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rozhodnutí o žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Činnost komise 
materiálně, organizačně a finančně zabezpečuje Úřad práce. 
 ____________________  
  9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. 
 39a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

*** 
 

§ 60a  
  
(1) Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo 
fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra vydané na základě žádosti 
generálního ředitelství Úřadu práce. V žádosti generální ředitelství Úřadu práce uvede 
identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných 
zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání. 
Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv 
třetích osob. 
  
(2) Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 je 
Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů39a) žádající fyzické 
osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo jejího 
odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným 
osobám Policii České republiky, zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné správy. 
Ministerstvo vnitra je při zpracování svého závazného stanoviska oprávněno za účelem 
posouzení udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného 
pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob vyžadovat listiny prokazující 
právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo právnické osoby, sídlo fyzické 
osoby, není-li jím její bydliště, a pracoviště podle § 61 odst. 2 písm. d) a § 61 odst. 4 
písm. d). 
  
(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 15 pracovních 
dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty, 
má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí. 
 

*** 
§ 60b 

 
1) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle § 14 odst. 1 písm. b) je povinna poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč.  
 
(2) Kauce se poskytuje na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce složením částky na 
zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce po splnění všech stanovených 
podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání žádající právnickou 
nebo fyzickou osobou. 
 
(3) Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, stává se složená částka 
přeplatkem právnické nebo fyzické osoby, které povolení zaniklo. Je-li takto vzniklý 
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přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej generální ředitelství Úřadu práce do 60 dnů 
ode dne zániku tohoto povolení. 
 
(4) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu. 
 

*** 
§ 62 

 
(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se uvedou 
  

a) identifikační údaje právnické osoby, 
  
b) identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa 
narození, 
  
c) forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání 
povoluje, 
  
d) doba, na kterou se povolení vydává. 

  
(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se uvedou 
  

a) identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla a místa narození, 
  
b) forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání 
povoluje, 
  
c) doba, na kterou se povolení vydává. 

  
(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let, s výjimkou 
povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c), které 
se právnickým nebo fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu služeb9b), 
vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané na dobu určitou 
lze vydat opakovaně. 
(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) se vydává na 
dobu 3 let. V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání 
podle § 14 odst. 1 písm. b) nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího 
povolení vydaného ke zprostředkování zaměstnání touto formou, se povolení vydává na 
dobu neurčitou jako opakované, a to za podmínky, že předchozí povolení ke 
zprostředkování zaměstnání nezaniklo z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 písm. a), b) 
nebo d) před vydáním opakovaného povolení. Povolení ke zprostředkování zaměstnání 
formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se vydává na dobu neurčitou. 
____________________  
41a) § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění zákona č. 479/2008 Sb. 
 
 

§ 63 
 
(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká 
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a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 
  
b) výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční 
osoby z obchodního rejstříku, 
 
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo 
 
d) rozhodnutím generálního ředitelství Úřadu práce o odejmutí povolení. 

  
(2) Generální ředitelství Úřadu práce rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání 

odejme, jestliže 
  

a) právnická osoba nebo fyzická osoba přestane splňovat podmínky uvedené v § 60 
pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, 
  
b) právnické osobě je uložen trest zákazu činnosti92), která spočívá ve zprostředkování 
zaměstnání, 
  
c) právnická osoba nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s 
vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo 
jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto zákona, 
  
d) právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění 
podle § 58a nebo nedoloží generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání doklad o 
sjednání tohoto pojištění, 
  
e) právnická osoba nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou agenturám práce 
ukládá § 308 nebo 309 zákoníku práce, 
  
f)e) právnická osoba nebo fyzická osoba opakovaně nesplní oznamovací povinnost 
uloženou v § 59, 
  
g)f) právnická osoba zprostředkovává zaměstnání v době pozastavení výkonu činnosti 
podle zvláštního zákona92), nebo 
  
h)g) právnická osoba nebo fyzická osoba o to požádá., nebo 
 
h) právnická nebo fyzická osoba nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí 
žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele. 

  
(3) Generální ředitelství Úřadu práce může rozhodnutím povolení ke zprostředkování 
zaměstnání odejmout, jestliže právnická nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou 
agenturám práce ukládá § 307b, 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 a 6 zákoníku práce. 
 
(3)(4) Generální ředitelství Úřadu práce na základě podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení o 
odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě. V tomto 
řízení Ministerstvo vnitra vydá nové stanovisko podle § 60a. Generální ředitelství Úřadu 
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práce na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke zprostředkování 
zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím odejme. 
  
(4)(5) Bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů uvedených v 
odstavci 2 písm. a) až g), a v odstavci 3odstavci 2 písm. a) až f), odstavci 3 nebo 4, může 
právnická nebo fyzická osoba požádat o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání 
nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke 
zprostředkování zaměstnání. 
 (5)(6) Generální ředitelství Úřadu práce v rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování 
zaměstnání z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3odstavcích 2 až 4 stanoví den, ke kterému 
je právnická nebo fyzická osoba povinna zprostředkovatelskou činnost ukončit. Ode dne 
doručení rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání může právnická 
nebo fyzická osoba, které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání odňato, vykonávat 
pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného rozhodnutí. 
 ____________________  
 92) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
 

*** 
 

§ 81 
 

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou 
práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru 
nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli. 
  
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní 
  

a) zaměstnáváním v pracovním poměru, 
  
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 
% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech 
(§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto 
zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním 
postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné 
zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo 
  
c) odvodem do státního rozpočtu,  
 
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c). 

  
(3) 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 
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nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo 
zakázek uskutečněna. 
(3) 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 jen 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 (dále jen „limit“) a v případě, že 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o 
poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84. 
 
(4) Nezaměstnává-li osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně 
výdělečně činnou, žádné zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu podle 
odstavce 3 tato osoba za jednoho zaměstnance.  
  
(4)(5) 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 realizaci zakázek. 
  
(5)(6) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob 
naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek 
a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním 
předpisem. 

*** 
 

§ 83 
 
 Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně 
způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit 
krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je 
právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. V ohlášení podle 
věty první je zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce 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. 
 
 

§ 84 
 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. 
b) (dále jen „evidence“). Správcem této evidence je ministerstvo. 

 
(2) Evidence obsahuje tyto údaje: 
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 a) identifikační údaje [§ 5 písm. a)] zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečné 
činné uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) [dále jen „dodavatel“] a zaměstnavatele 
uvedeného v § 81 odst. 1 (dále jen „odběratel“), 
 b) cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty 
započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 
písm. b), 
 c) datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek, 
 d) číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo 
realizovaná zakázka, 
 e) datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek 
započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 
písm. b), 
 f) čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením. 
 

(3) Údaje podle odstavce 2 do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel 
výrobků, služeb nebo zakázek.  

 
(4) Údaj o výši limitu a o průběžném stavu jeho plnění je veřejně přístupný. Údaje podle 
odstavce 2 včetně osobních údajů ministerstvo v evidenci uchovává po dobu 6 let od 
jejich vložení.   

 
 

*** 
§ 113 

 
Společensky účelná pracovní místa 

 
(1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel 
zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je uchazeči o 
zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným 
pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce uchazeč o 
zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná 
pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek. 
  
(2) Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je Úřad práce povinen vyžádat si 
vypracování odborného posudku. 
  
(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v 
kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v 
daném okrese nedosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice, může 
maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 
čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě 
jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního 
místa činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy. 
  
(4) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud v 
kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v 
daném okrese dosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, 
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může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 
čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě 
jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního 
místa činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy. 
  
(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být 
poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance 
přijatého na vyhrazené pracovní místo, 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. Příspěvek může 
být poskytován nejdéle po dobu 1224 měsíců. 
  
(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu 
samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně činná 
přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě 
jejího úmrtí. 
  
(7) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí 
ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce 
zákonů. 
 

*** 
§ 139 

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, 
  
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení, 
  
c) vykonává nelegální práci, 
  
d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo 
  
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87, 
  
f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, 
  
g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, 
neprokáže svou totožnost podle § 132., nebo 
 
h) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
ke zprostředkování zaměstnání generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad 
o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2. 

 
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel 
  

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením 
nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, 
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b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 
podílu stanovenou v § 81, 
  
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro 
účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, 
  
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto 
zákoně stanovenou,, nebo 
  
e) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede 
neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo 
  
f)e) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního 
vztahu podle § 136 odst. 1. 

  
(3) Za přestupek 
  

a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do  
1 000 000 Kč, 
  
b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč, 
  
c) podle odstavce 1 písm. c), e) a odstavce 2 písm. d) a e) lze uložit pokutu do 100 000 

Kč, 
  
d) podle odstavce 2 písm. c) a f) lze uložit pokutu do 500 000 Kč, 
  
e) podle odstavce 1 písm. d) a f lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, 
  
f) podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.  

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 
  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) anebo podle odstavce 
2 písm. a) nebo b), 
  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), 
  
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e) anebo podle 
odstavce 2 písm. d), 
  
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e), 
  
e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo f), 
  
f) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g), 
 
g) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h). 
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§ 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) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při 
zprostředkování zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy, 
  
c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo 
  
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto 
zákoně stanovenou, 
  
e) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3., nebo 
 
f) nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
ke zprostředkování zaměstnání generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o 
sjednání pojištění podle § 58a odst. 2. 
 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že 
jako zaměstnavatel 
  

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením 
nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, 
  
b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 
podílu stanovenou v § 81, 
  
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro 
účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele a o změně dalších zákonů,, nebo 
  
d) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede 
neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo 
  
e)d) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního 
vztahu podle § 136 odst. 1. 

  
(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí správního deliktu tím, že neprovede vyšetření 
zdravotního stavu podle § 9 odst. 1 nebo je neprovede ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 1. 
  
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do 
  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 1 písm. 
a) anebo podle odstavce 2 písm. a) a b) písm. a) nebo b), 
  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), 
  
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a e) písm. c) nebo d), 
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d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) 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) a e) písm. c) nebo 
e), nejméně však ve výši 50 000 Kč.,  
 
g) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f). 

 
navrhované znění písmene g) účinné od 1. července 2017: 
 
 g) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f). 

*** 
 

§ 147 
 
 

Na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a zaměstnanců obce 
zařazených do obecní policie se nevztahují ustanovení § 80 a 81; povinnost uvedená v § 81 se 
nevztahuje na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady70), pokud jde o zaměstnávání 
báňských inspektorů. Ustanovení § 80 a 81 se nevztahují na poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin. 
____________________  
70)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. 
(1) Povinnost uvedená v § 81 se vztahuje též na služební úřady. Pro účely plnění 
povinnosti uvedené v § 81 se služební úřad při zaměstnávání státních zaměstnanců ve 
služebním poměru považuje za zaměstnavatele a státní zaměstnanec se považuje za 
zaměstnance v pracovním poměru.  
 
(2) Na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, zaměstnanců 
obce zařazených do obecní policie a občanských zaměstnanců ozbrojených sil České 
republiky100) se nevztahují ustanovení § 80 a 81; povinnost uvedená v § 81 se nevztahuje 
na Český báňský úřad a obvodní báňské úřady70), pokud jde o zaměstnávání báňských 
inspektorů. Ustanovení § 80 a 81 se nevztahují na poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin. 
____________________  
70)  Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů. 
100) § 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
 

*** 
 

§ 147b 
 
Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby sdělují na výzvu 
Úřadu práce bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 
rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci aktivní politiky 
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zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pro 
povolení k zaměstnání cizince, pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní 
činnosti dítěte a pro kontrolní činnost; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby sdělují na 
výzvu Úřadu práce bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro zařazení a vedení 
v evidenci uchazečů o zaměstnání, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci 
aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, pro povolení k zaměstnání cizince, pro výkon umělecké, kulturní, sportovní 
nebo reklamní činnosti dítěte a pro kontrolní činnost a dále Úřadu práce údaje 
související s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
včetně způsobů plnění, a Státnímu úřadu inspekce práce, oblastním inspektorátům 
práce údaje rozhodné pro účely kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

§ 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, nebo 
 

b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného 
přidělení jinou agenturou práce. 

 
 
 
 

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

 
§ 11a 

 
Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců 

 
(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že 

a) naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách 
zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce, 
 
b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění 
podle § 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo 
 
c) v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, 
které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním 
pracovněprávním vztahem. 
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(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do  
 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. a) nebo c), 
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. b). 
 

*** 
 

§ 20a 
 

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání 
 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního zaměstnávání tím, že poruší 
povinnost stanovenou v § 308 nebo 309 zákoníku práce. 

  
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 
 

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání  
 

(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) 
zákoníku práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 
c) nesplní některou povinnost 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) nebo 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. 
 

*** 
 
 

§ 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 

 
a) naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách 
zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce,  
b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění 
podle § 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo   
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c) v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, 
které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním 
pracovněprávním vztahem. 

 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 

 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. a) nebo c),  
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písm. b). 

 
 
navrhované znění § 24a včetně nadpisu účinné od 1. července 2017: 

 
Správní deliktyPřestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany 

soukromí  
a osobních práv zaměstnanců 

 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí správního 
deliktupřestupku tím, že 

a) naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách 
zaměstnavatele některým ze způsobů uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce,  
b) neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle 
§ 316 odst. 3 zákoníku práce, nebo   
c) v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které 
bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. 

 
(2) Za správní deliktpřestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 

 
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní deliktpřestupek podle písm. a) nebo c),  
b) 100 000 Kč, jde-li o správní deliktpřestupek podle písm. b). 
 

*** 
 

§ 33a 
 

Správní delikty právnických osob na úseku agenturního zaměstnávání 
 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku agenturního zaměstnávání tím, že 
poruší povinnost stanovenou v § 308 nebo 309 zákoníku práce. 

  
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

 
 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního 
zaměstnávání 

 
(1) Právnická 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 
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1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) 
zákoníku práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 
c) nesplní některou povinnost 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) nebo tyto 
údaje uvede nepravdivě.  

 
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 
 
navrhované znění § 33a včetně nadpisu účinné od 1. července 2017: 
 
Správní deliktyPřestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního 

zaměstnávání 
 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktupřestupku 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) zákoníku 
práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 
c) nesplní některou povinnost 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) nebo tyto údaje uvede 
nepravdivě.  

 
(2) Za správní deliktpřestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 
 
 
 
 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Položka 9 
 

a)   vydání průkazu   osoby   se   zdravotním postižením, včetně    
      vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů    
      uvedených na průkaze                                 Kč              30 
b)   Přijetí žádosti   o   vydání   povolení k   zaměstnání cizinci                   Kč            500 
c)   Přijetí   žádosti   o   prodloužení   platnosti vydaného povolení    
      k   zaměstnání   cizinci               Kč            250 
d)   Vydání   povolení   ke   zprostředkování zaměstnání cizincům    
      na   území   České republiky                               Kč       10 000 
e)   Vydání   povolení   ke   zprostředkování zaměstnání do zahraničí          Kč       10 000 
f)   Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území  
     České   republiky                Kč         5 000 
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu  

práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická  
nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení  Kč       25 000 
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e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za  
účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí  
jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží  
na její provedení             Kč     15 000 

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve 
vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, 
vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové  
pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti  
v oblasti pracovních příležitostí           Kč        5 000 

g) Vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou  
     za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený,   
     nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak                                       Kč           200 
 
Poznámka:  
 Pro účely úkonů podle písmen b) až d) b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, 
které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání. 
 
 
 
 
 
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

§ 4 
 

(1) Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou 
pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Pokud mzdové 
nároky uplatňuje zaměstnanec, který se v České republice nezdržuje, je povinen zvolit si v 
České republice zástupce pro doručování písemností a tuto skutečnost, spolu s číslem účtu 
vedeným u peněžního ústavu, sdělit krajské pobočce Úřadu práce nebo kontaktnímu 
pracovišti krajské pobočky Úřadu práce při uplatňování mzdových nároků. 
  
(2) O nároku rozhoduje Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu 
práce, v jejímž obvodu má 
  

a) sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, 
  
b) místo podnikání zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, nebo v jehož obvodu je 
umístěna organizační složka nadnárodního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území 
České republiky, nebo 
  
c) bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a který nemá místo podnikání. 

  
(3) Pokud zaměstnanec požádá o uspokojení mzdových nároků krajskou pobočku Úřadu 
práce, která není místně příslušná podle odstavce 2, nebo kontaktní pracoviště krajské 
pobočky Úřadu práce, tato krajská pobočka Úřadu práce nebo toto kontaktní pracoviště 
krajské pobočky Úřadu práce postoupí žádost místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce. 
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(4) Krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle odstavce 2 vyvěsí na úřední desce 
neprodleně poté, co ji soud vyrozumí o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního 
řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení, informace o zaměstnavatelích, jejichž 
zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo 
kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které 
mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto informace rovněž sdělí ve stejné lhůtě 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zveřejní na své internetové stránce nejpozději 
následující pracovní den po jejich obdržení a současně je oznámí ve stejné lhůtě všem 
krajským pobočkám Úřadu práce a kontaktním pracovištím krajských poboček Úřadu práce, 
které je následující pracovní den po jejich obdržení od Ministerstva práce a sociálních věcí 
vyvěsí na své úřední desce nebo oznámí jiným rovnocenným způsobem. 
(4) Informace o zaměstnavateli, jehož zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u 
krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu 
práce současně s informací o lhůtě, ve které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit, 
vyvěsí Úřad práce České republiky na své úřední desce neprodleně poté, co se o platební 
neschopnosti dozví. Tyto informace Úřad práce České republiky rovněž ve stejné lhůtě 
sdělí Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zveřejní nejpozději následující 
pracovní den po jejich obdržení na svých internetových stránkách. 
  
(5) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů 
následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace 
podle odstavce 4 na úřední desce, jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto zákonem. 
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních 
dnů následujících ode dne, kdy jsou informace podle odstavce 4 zveřejněny na úřední 
desce Úřadu práce České republiky, jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto 
zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního 
řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5), 
lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci 
soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků zaniká, není-li uplatněn ve 
lhůtách uvedených ve větě první a druhé. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových 
nároků u soudu tím však není dotčeno. 
____________________  
5) § 4 a 4a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.  
     Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
§ 5 

 
(1) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným 
mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Po uspokojení alespoň části 
uplatněných mzdových nároků může Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské 
pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž 
zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků. 
Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může Úřad práce České 
republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové nároky 
téhož zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž uplynulo 12 měsíců od posledního měsíce, za 
který byl mzdový nárok žadatele Úřadem práce České republiky uspokojen. 
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(2) Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, včetně doplatku podle § 9 
odst. 7, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku 
vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností 
od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy 
v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v 
den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání 
insolvenčního návrhu. 
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