
 

 

     

 
N á v r h  

 

VYHLÁŠKY  

 

ze dne ……… 2017, 

 

kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 

plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor 

potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení  

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 21 odst. 9 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení        

o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení: 

 

 

§ 1 

 

Tato vyhláška stanoví 

 

a) závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, 

 

b) závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení. 

 

 

§ 2 

 

(1) Závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se stanoví v příloze    

č. 1 této vyhlášky. 

 

(2) Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení se stanoví v příloze č. 2  této vyhlášky. 

 

 

§ 3 

 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po 

jejím vyhlášení. 

 

ministryně práce a sociálních věcí 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

 

 

POTVRZENÍ O DOČASNÉ NESCHOPNOSTI UCHAZEČE 

O ZAMĚSTNÁNÍ PLNIT POVINNOSTI UCHAZEČE 

O ZAMĚSTNÁNÍ Z DŮVODU NEMOCI NEBO ÚRAZU 

Hlášení pro Úřad práce České republiky o vzniku a ukončení 

nemoci uchazeče o zaměstnání 

Toto potvrzení doloží uchazeč o zaměstnání Úřadu práce České republiky. 

 

Příjmení a jméno 

 

 

Rodné číslo 1) 

     │     │     │     │     │             │     │     │ 

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky 

Adresa pracoviště: 

 

 

Přesná adresa místa pobytu v době nemoci (včetně poschodí): 

 

 

Trvání nemoci od:                                   Vydáno dne: 

 

 

 

 

Otisk razítka zdravotnického zařízení, 

jmenovka a podpis lékaře 

Trvání nemoci do:                Datum: 

 

 

 

 

 

 

Otisk razítka zdravotnického zařízení, 

 jmenovka a podpis lékaře 

 

1) Není-li rodné číslo přiděleno, uvede se evidenční číslo pojištěnce nebo datum narození. 

 

 
Povolené vycházky 
ode dne:                                 od                  hod., do               hod. 
 
                                                 od                  hod., do               hod. 
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Poučení: 

Lékař vydá tři vyhotovení potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 

plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.  Uchazeč 

o zaměstnání je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání tohoto 

potvrzení doložit jedno vyhotovení potvrzení Úřadu práce České republiky; druhé si 

ponechá do doby ukončení jeho nemoci. Ve stejné lhůtě je uchazeč o zaměstnání 

povinen doložit Úřadu práce České republiky potvrzení s datem ukončení nemoci. Třetí 

vyhotovení potvrzení si ponechává lékař. 

 
 

 
Vnitřní záznamy krajské pobočky Úřadu práce České republiky: 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/2017 Sb. 

 

 

 

 

POTVRZENÍ O OŠETŘENÍ/VYŠETŘENÍ UCHAZEČE 

O ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ 

Potvrzení pro Úřad práce České republiky o ošetření/vyšetření 

uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení 

Toto potvrzení doloží uchazeč o zaměstnání Úřadu práce České republiky. 

 

Příjmení a jméno 

 

 

Rodné číslo 1) 

     │     │     │     │     │           │     │     │ 

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky 

Adresa pracoviště: 

 

 

Datum a doba ošetření/vyšetření: 

 

                                                    od                    hod.,  do                    hod. 

 

Vydáno dne:                                             

                                                   

 

 

 

 

 

Otisk razítka zdravotnického zařízení, 

jmenovka a podpis lékaře 

 

1) Není-li rodné číslo přiděleno, uvede se evidenční číslo pojištěnce nebo  

datum narození. 

 

Poučení: 

Lékař vydá dvě vyhotovení potvrzení o ošetření/vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení. Uchazeč o zaměstnání je povinen jedno vyhotovení potvrzení 

doložit Úřadu práce České republiky nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání 

tohoto potvrzení; druhé vyhotovení potvrzení si ponechává lékař. 
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Vnitřní záznamy krajské pobočky Úřadu práce České republiky: 
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O d ů v o d n ě n í 
 

 

OBECNÁ ČÁST 
 

Stanovení závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 

plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazného vzoru 

potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení souvisí 

s legislativní úpravou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

v oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky.  

 

Smyslem legislativní úpravy je zavedení režimu dočasné neschopnosti uchazeče    o 

zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu včetně jeho 

definice a zakotvení právní úpravy závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti 

uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a 

dále závazného vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve 

zdravotnickém zařízení. 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 
 

K § 1 a 2 

 

Stanovení závazného vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu s legislativní úpravou zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zprostředkování 

zaměstnání, která spočívá v zavedení režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání 

plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu včetně jeho definice. 

V důsledku uvedené legislativní úpravy dále dochází k zakotvení závazného vzoru potvrzení 

o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. Jedná se o 

komplexní právní úpravu týkající se prokazování zdravotního stavu, respektive nemocnosti ze 

strany uchazeče o zaměstnání. 

 

 

K příloze č. 1 

 

V této příloze je upraven závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 

o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. 

 

K příloze č. 2 

 

V této příloze je upraven závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče 

o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení. 
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Návrh 

 
VYHLÁŠKY  

 

ze dne ……… 2017, 

 

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,                  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,            

o zaměstnanosti: 

 

Čl. I 

  

 Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb., vyhlášky č. 390/2011 Sb., 

vyhlášky č. 340/2014 Sb. a vyhlášky č. 101/2016 Sb., se mění takto: 

 

1. Nadpis části druhé zní: 

„PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 

VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“. 

 

2.  § 6 včetně nadpisu zní: 

 

“§ 6 

 

Charakteristika pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 

 

Charakteristika pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením obsahuje 

  

a) popis druhu práce a místa výkonu práce, 

  

b) popis pracoviště a jeho umístění, 

  

c) popis předpokladů a požadavků stanovených pro zastávání pracovního místa, 
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d) základní informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách, 

 

e) informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním 

postižením, 

 

f) informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho 

předpokládanou délku.“. 

 

3. § 8 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 8 

 

Druhy provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se 

zdravotním postižením 

 

 (1) Za provozní náklady vynaložené v souvislosti se zaměstnáváním osoby se 

zdravotním postižením, na které lze zaměstnavateli podle § 76 zákona poskytnout příspěvek, 

se považují 

  

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 

první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, 

  

b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou 

 

1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v základním 

pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícím počtu hodin 

odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci 

zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo 

2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o zaměstnance téhož 

zaměstnavatele, 

  

c) náklady na dopravu v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, 

kterými jsou náklady na 

 

1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště a z 

pracoviště, nebo 

2. dopravu materiálu a hotových výrobků, 

  

d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými jsou náklady na 
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1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, 

2. pořízení a přizpůsobení pomocných technologických zařízení používaných zaměstnanci, 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

3. pořízení komunikačních a orientačních pomůcek, 

4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek osobám se 

zdravotním postižením, nebo 

5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, včetně nákladů na počítačové vybavení. 

  

 (2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního asistenta 

nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle § 78a zákona, 

nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a). 

  

 (3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty                     

a zaměstnavatel není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní 

náklad vynaložený v souvislosti  se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.“. 

 

4. § 9 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 9 

 

Druhy provozních nákladů vynaložených v souvislosti s osobou samostatně výdělečně 

činnou, která je osobou se zdravotním postižením 

 

 (1) Za provozní náklady vynaložené v souvislosti s osobou samostatně výdělečně 

činnou, která je osobou se zdravotním postižením, na které lze podle § 76 zákona poskytnout 

příspěvek, se považují 

  

a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 

první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, 

  

b) náklady na dopravu, zejména materiálu a hotových výrobků, 

  

c) náklady na přizpůsobení provozovny sloužící k výkonu samostatné výdělečné činnosti, a to 

zejména náklady na 

1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení, 

2. přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení, 

3. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek, nebo 

4. výstavbu nebo rozšíření provozu, včetně nákladů na počítačové vybavení. 
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 (2) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a osoba 

samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za 

provozní náklad vynaložený v souvislosti s osobou samostatně výdělečně činnou, která je 

osobou se zdravotním postižením.“. 

 

5. Poznámka pod čarou č. 10 zní:  

 

„10) § 75 odst. 6  a § 76 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb.“. 

 

6. Nadpis části třetí zní: 

„PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM NA CHRÁNĚNÉM TRHU PRÁCE 

(K § 78a odst. 12 zákona)“ 

 

7. § 14a se zrušuje. 

 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po jejím 

vyhlášení. 

 

 

 

ministryně práce a sociálních věcí 
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OBECNÁ ČÁST 
 
V souvislosti s navrhovanou novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále je „zákon o zaměstnanosti“), a úpravou pracovního místa pro osobu 

se zdravotním postižením a příspěvku na zřízení tohoto pracovního místa vznikla potřeba 

změnit prováděcí předpis.  
 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K bodu 1 

 

V souvislosti s navrhovanou novelou zákona o zaměstnanosti dochází ke zrušení institutu 

chráněného pracovního místa. Nově bude zaveden pro zaměstnavatele, kteří na základě 

písemné dohody uzavřené s Úřadem práce České republiky zřídí nové pracovní místo pro 

osobu se zdravotním postižením příspěvek na zřízení tohoto pracovního místa. Na základě 

uvedeného je potřeba změnit nadpis části druhé vyhlášky.  

 

K bodu 2 

 

V návaznosti na novelu zákona o zaměstnanosti navrhované zavedení příspěvku na zřízení 

pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením bude § 6 obsahovat pouze 

charakteristiku tohoto pracovního místa. Navrhovanou novelou zákona o zaměstnanosti bude 

upraven nový institut pro chráněný trh práce, a to dohoda o uznání zaměstnavatele za 

zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Proto dosavadní skutečnosti, ke kterým Úřad práce 

České republiky přihlížel při projednávání žádosti o zřízení nebo vymezení chráněného 

pracovního místa, jsou včleněny do zákona o zaměstnanosti ve vztahu k podmínkám, které 

souvisí s uzavřením dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu 

práce mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem, který zaměstnává více než 50 

% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.     

 

K bodu 3 a 4 

 

Jedná se o úpravu, která souvisí se změnou názvu příspěvku poskytovaného podle § 76 

zákona o zaměstnanosti, který již nebude zaměstnavateli poskytován na pracovní místo, ale 

nově se bude vázat na náklady vynaložené v souvislosti se zaměstnáváním osoby se 

zdravotním postižením. 

 

K bodu 5 

 

Jedná se o legislativně technickou úpravu spočívající v tom, aby poznámka pod čarou 

odpovídala textu novelizovaného § 76 zákona o zaměstnanosti. 

 

K bodu 6 až 7 

 

Jedná se o legislativně technické úpravy, které souvisí s navrhovanou změnou § 78 zákona      

o zaměstnanosti a navrhovanou právní úpravou obsaženou v § 78a zákona o zaměstnanosti, 

která zahrnuje i další náklady, o které lze zvýšit příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na chráněném trhu práce. 
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Teze k návrhu novely vyhlášky č. 176/2009 Sb.,  

kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace 

vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení 

 

Definice problému 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) uděluje akreditace 

vzdělávacím programům na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 

v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (dále jen „vyhláška“), a to v souladu s  

§ 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Vyhláškou MŠMT v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí 

stanoví podle § 108 odst. 8 zákona o zaměstnanosti náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizaci vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho 

ukončení.  

Na základě provázání rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací MŠMT rozlišuje 

rekvalifikační programy směřující k „čisté rekvalifikaci“ a k „profesní kvalifikaci“, jejichž 

obsah vzdělávání a způsob ukončení je upraven zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dále rekvalifikační 

programy směřující k „čisté rekvalifikaci", jejichž způsob ukončení je upraven jiným právním 

předpisem. Pokud rekvalifikační program směřuje k „čisté rekvalifikaci“, je výstupem kurzu 

Osvědčení o rekvalifikaci, a to za předpokladu splnění 80% účasti na vzdělávání a úspěšného 

složení závěrečné zkoušky. V případě, že rekvalifikační program je realizován v návaznosti 

na profesní kvalifikaci a zkoušen v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace, 

případně se jedná o kurz směřující k „čisté rekvalifikaci“, jehož způsob ukončení je upraven 

jiným zvláštním právním předpisem, jsou výstupy z tohoto kurzu dva. Jedním z nich je 

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno rekvalifikačním 

zařízením za splnění 80% účasti na vzdělávání. Druhým výstupem rekvalifikačního programu 

směřujícího k profesní kvalifikaci je po úspěšném složení závěrečné zkoušky na základě 

zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace Osvědčení o 

získání profesní kvalifikace. Jedná-li se o rekvalifikační program směřující k „čisté 

rekvalifikaci“, jehož způsob ukončení je upraven jiným zvláštním předpisem, po úspěšném 

složení závěrečné zkoušky na základě jiného zvláštního předpisu je vydán doklad, a to 

institucí danou příslušným zvláštním právním předpisem.  

Toto rozlišení je žádoucí legislativně ukotvit, a to jak v zákoně o zaměstnanosti, tak 

ve vyhlášce.  

Cíl návrhu právního předpisu 

Vzhledem k propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací a souvisejícím rozlišením 

rekvalifikačních programů směřujících k „čisté rekvalifikaci“ nebo „profesní kvalifikaci“, 

jejichž obsah vzdělávání a způsob ukončení je upraven zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, anebo „čisté 
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rekvalifikaci", jejichž způsob ukončení je upraven zvláštním právním předpisem, je nutné 

upravit náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, způsob ukončení vzdělávání 

a doplnit náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Dále je třeba 

sjednotit některé z náležitostí osvědčení o rekvalifikaci a náležitosti potvrzení o účasti 

v akreditovaném vzdělávacím programu. 

 

Návrh nové právní úpravy, tj. nově upravit: 

 náležitosti žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu a způsob ukončení 

vzdělávání s rozlišením na rekvalifikační programy směřující k „čisté rekvalifikaci" a 

„profesní kvalifikaci", jejichž obsah vzdělávání a způsob ukončení je upraven 

zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů, anebo „čisté rekvalifikaci", jejichž způsob ukončení je 

upraven zvláštním právním předpisem; 

 

 náležitosti Osvědčení o rekvalifikaci; 

 

 doplnit náležitosti Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 
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