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Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

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

 

  § 5 

 

Vymezení některých pojmů 

 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

  

a) identifikačními údaji 

 

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní 

občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště 

osoby, 

 

2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, 

 

3. u fyzické osoby, která je podnikatelem8), obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, 

příjmení, rodné číslo, místo podnikání sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

 

4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky          

v České republice, 

  

b) bydlištěm 

 

1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, 

 

2. u cizince3), který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo 

rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na 

území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České 

republiky obvykle zdržuje, 

 

3. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani 

rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České 

republiky, 

 

4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani 

rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení                         

k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou 

kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního předpisu72a), adresa 

uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců (§ 147c), 

  

c) vážnými důvody důvody spočívající v 

 

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, 

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu 

považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud              
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s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto 

podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje     

za osobu blízkou, 

 

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, 

 

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 

 

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce, 

 

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo 

plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou 

Úřadu  práce  pro  hlavní    město   Prahu    (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)           

při zprostředkování zaměstnání, nebo 

 

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo 

důvodech hodných zvláštního zřetele, 

  

d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, 

konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba 

prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo 

akademického roku, 

  

e) nelegální prací, 

 

1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82), nebo 

 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 

nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu                   

se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 

1 písm. c) zákoníku práce, 

 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu            

bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního 

předpisu vyžadováno 3), 

  

f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení 

na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost., 

 

g) režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče         

o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu povinnost uchazeče o zaměstnání pokud jde o 

povinnost  

 

1. zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče      

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

 

2. dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. 

  

* * * 
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§ 21 

 

 (1) Fyzická osoba, které krajská pobočka Úřadu práce poskytuje služby podle tohoto 

zákona, je povinna krajské pobočce Úřadu práce sdělit údaje o svých zdravotních omezeních 

v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, rekvalifikaci a pro stanovení 

vhodné formy pracovní rehabilitace a dále sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením      

(§ 67). Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je 

doložit lékařským posudkem23) registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo                               

v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemá, posudkem jiného 

poskytovatele zdravotních služeb24) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“). 

  (2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je za účelem posouzení svého zdravotního 

stavu a vydání lékařského posudku povinna se na žádost krajské pobočky Úřadu práce 

podrobit vyšetření 

 a) u smluvního poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou pobočkou Úřadu 

práce23), pokud 

1. žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí příspěvku na vytvoření 

chráněného pracovního místa zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením (§ 75), nebo 

2. uvádí zdravotní důvody, které jí brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání, nebo       

v nástupu na rekvalifikaci, 

3. je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do příslušného 

rekvalifikačního kurzu, 

b) příslušným lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb23), pokud jde o posouzení 

vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní způsobilosti; v případě, že 

zaměstnavatel nemá sjednán smluvní vztah k poskytování pracovnělékařských služeb, 

registrujícím poskytovatelem24). 

 (3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále povinna se za účelem posouzení 

způsobilosti k výkonu povolání, na které má být rekvalifikována, podrobit psychologickému 

vyšetření, pokud takové vyšetření vyžaduje zvláštní právní předpis. 

(4) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2,                         

a psychologickým vyšetřením podle odstavce 3 hradí Úřad práce. 

 (4) Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče 

o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu vydá registrující poskytovatel nebo jiný 

poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči o zaměstnání zdravotní péči 

v případě této nemoci nebo úrazu, na jeho žádost potvrzení o dočasné neschopnosti 

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

úrazu.  

 

 (5) V potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 

uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se uvedou 
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a) místo pobytu uchazeče o zaměstnání v době dočasné neschopnosti plnit povinnosti 

uchazeče o zaměstnání, 

 

b)  rozsah a doba povolených vycházek a 

 

c) další požadované údaje.  

 

(6) Pro stanovení rozsahu a doby povolených vycházek podle odstavce 5 písm. b) 

se použije § 56 odst. 6 zákona o nemocenském pojištění obdobně. 

 

(7) Uchazeč o zaměstnání, kterému bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti 

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

úrazu, je povinen dodržovat režim podle § 5 písm. g). 

 

(8) Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče 

o zaměstnání z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení vydá 

registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který ošetření nebo 

vyšetření provedl, na jeho žádost potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o 

zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.  

 

(9) 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 stanoví 

ministerstvo vyhláškou. 

 

(10) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2, 

psychologickým vyšetřením podle odstavce 3, vydáním potvrzení o dočasné neschopnosti 

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

úrazu podle odstavce 4 a vydáním potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o 

zaměstnání ve zdravotnickém zařízení podle odstavce 8 hradí Úřad práce. 

* * * 

Evidence uchazečů o zaměstnání 

 

§ 27 

 

 (1) Evidence uchazečů o zaměstnání obsahuje údaje uvedené v žádosti                         

o zprostředkování zaměstnání a dále údaje o průběhu zprostředkování zaměstnání, součinnosti 

uchazeče o zaměstnání s krajskou pobočkou Úřadu práce a poskytování služeb v rámci aktivní 

politiky zaměstnanosti a pracovní rehabilitace. Údaje z evidence uchazečů o zaměstnání jsou 

určeny pro účely zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely stanovené 

zvláštními právními předpisy. 

  (2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 

osvědčuje uchazeč o zaměstnání krajské pobočce Úřadu práce; změny těchto skutečností je 

uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních 

dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve 

stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo 

veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce. 
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(3) Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče                

o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo není schopen plnit povinnosti uchazeče                      

o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen 

tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději v pracovní den 

bezprostředně následující po dni, ve kterém mu bylo vydáno potvrzení o dočasné 

neschopnosti uchazeče  o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání  z důvodu 

nemoci nebo úrazu nebo v pracovní den bezprostředně následující po dni uskutečnění 

vyšetření nebo ošetření a nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o 

dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 

z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o 

zaměstnání ve zdravotnickém zařízení doložit tyto důvody  příslušným potvrzením 

krajské pobočce Úřadu práce.  

 
  (3) (4)  Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů    

o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může krajská pobočka Úřadu práce připustit 

jejich osvědčení čestným prohlášením.  

 (4) (5) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů        

o zaměstnání bydliště a splní oznamovací povinnost podle odstavce 2, převede krajská 

pobočka Úřadu práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče o zaměstnání na krajskou 

pobočku Úřadu práce příslušnou podle jeho nového bydliště. 

 

§ 28 

 

 (1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce     

(§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním 

obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce 

do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává 

další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž 

územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky 

Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu 

práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto 

zákona. 

  (2) Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na 

kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které požádal o zprostředkování 

zaměstnání; povinnosti podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy77) 

stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu 

kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka 

Úřadu práce určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče                  

o zaměstnání vyplývající z tohoto zákona. 

 

§ 29 

 

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 

 Uchazeči o zaměstnání ukončí krajská pobočka Úřadu práce vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání dnem 
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a) kdy nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů       

o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 

písm. a) a c), a to na základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání, 

b) doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci uchazečů   

o zaměstnání, pokud není dán některý z důvodů pro vyřazení z evidence uchazečů                  

o zaměstnání podle § 30, 

c) nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření zabezpečovací 

detence, 

d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem následujícím po prohlášení 

uchazeče o zaměstnání za mrtvého, 

e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby, 

f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud krajská pobočka Úřadu práce 

dodatečně zjistila, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů 

podle § 3 odst. 1 písm. b), 

g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 

1 písm. b), nebo 

h) zrušení platnosti modré karty nebo uplynutí doby její platnosti. 

 

§ 30 

 

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

 

 (1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů             

o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže 

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů             o 

zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. 

a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2, 

b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů 

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo 

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo 

písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů                 

o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce            

ve stanoveném termínu, nebo 

3. nesplní povinnost stanovenou v § 27 odst. 3,  

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti  

s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání, 

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo 

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci. 
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  (2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů             

o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu 

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20), 

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se rekvalifikačního kurzu 

ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti 

stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí 

závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku 

krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci, 

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo 

vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2), 

d) zrušeno 

e) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), nebo 

psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo 

f) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31). 

  (3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá 

ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po uplynutí 3 

let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle 

odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vyplývající z odstavce 

1 písm. b). 

  (4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání            

z některého z důvodů uvedených 

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence 

uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení    

z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti                  

do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode 

dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.  
 

§ 31 

 

 Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže 

a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce,       

a přesto je neplní, 

b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce, 

c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů 

[§ 5 písm. c)], 

d) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo 

e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání. 
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§ 32 

 

 (1) Při skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je krajská pobočka Úřadu 

práce povinna vydat uchazeči o zaměstnání potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů        

o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 

  

 (2) Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci uchazečů 

o zaměstnání (§ 29) a vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30) zablokovat údaje 

týkající se uchazeče o zaměstnání do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další 

zpracování. 

 

§ 33 

 

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 

 

 (1) Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, 

kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. 

  (2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží 

individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává krajská 

pobočka Úřadu práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního 

plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření 

ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu 

individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností 

a schopností uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování 

individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Individuální akční plán vypracuje krajská pobočka Úřadu práce vždy, pokud je uchazeč          

o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč 

o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost krajské pobočce Úřadu práce při vypracování 

individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech 

stanovených krajskou pobočkou Úřadu práce, a plnit podmínky v něm stanovené. 

  

* * * 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

§ 67  

 

 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „osoby se zdravotním 

postižením“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 

  

 (2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem 

sociálního zabezpečení uznány 

  

a) invalidními ve třetím stupni32a) (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením“), 
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b) invalidními v prvním nebo druhém stupni88), nebo 

  

c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“). 

  

 (3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost 

vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo 

zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci 

nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou 

se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 

  

 (4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje 

zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně 

omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění. 

  

 (5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba 

  

a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených              

v odstavci 2 písm. a) nebo b), 

  

b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě uvedeném             

v odstavci 2 písm. c). 

  

 (6) Za osoby se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické 

osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to     

po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. 

  

§ 68 

 

 (1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob se zdravotním postižením, 

kterým poskytuje služby podle tohoto zákona. Evidence obsahuje identifikační údaje o osobě 

se zdravotním postižením, údaje o omezeních v možnostech jejího pracovního uplatnění        

ze zdravotních důvodů, údaje o právním důvodu, na základě kterého byla uznána osobou       

se zdravotním postižením, a údaje o poskytování pracovní rehabilitace. 

  

 (2) Údaje z evidence osob se zdravotním postižením jsou určeny výhradně pro účely 

začlenění a setrvání těchto osob na trhu práce a pro statistické účely. 

  

 (3) Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení poskytování služeb podle 

tohoto zákona nebo poté, co fyzická osoba přestane být osobou se zdravotním postižením, 

údaje týkající se této fyzické osoby učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody 

pro jejich další zpracování. 

  

Pracovní rehabilitace 

 

§ 69  

 

 (1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní 

rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby 

se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může         
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na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou 

nebo fyzickou osobu. 

  

 (2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného 

zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují 

krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním 

postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je 

osobou se zdravotním postižením. 

  

 (3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu 

povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu 

pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, 

změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti. 

  

 (4) Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením 

sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, 

schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci          

a   s   ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny 

(§ 7 odst. 3). 

  

 (5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře 

vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou 

uznány za dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního 

zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které přestaly 

být invalidními. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s 

jejich zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce je povinna zařazení písemně 

oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením data zahájení, místa 

výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních 

dnů písemně oznámit její ukončení. 

  

 (6) Na osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní rehabilitace mimo 

zaměstnání, se vztahuje § 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku 

práce a § 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví                 

při práci42a) se použijí přiměřeně. 

  

 (7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah individuálního plánu 

pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace a způsob 

jejich úhrady. 

  

§ 70  

 

 Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace podle § 69 odst. 1 mezi Úřadem práce      

a právnickou nebo fyzickou osobou obsahuje 

  

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

  

b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je pracovní rehabilitace 

určena, 
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c) obsah a délku pracovní rehabilitace, 

  

d) místo a způsob provedení pracovní rehabilitace, 

  

e) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace, 

  

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, 

  

g) způsob ověření získaných znalostí a dovedností, 

  

h) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní 

rehabilitace, 

  

i) závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její 

poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním 

poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení, 

  

j) ujednání o vypovězení dohody. 

  

 

§ 71 

 

 Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob    

se zdravotním postižením zahrnuje 

  

a) přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů43), 

  

b) přípravu k práci, 

  

c) specializované rekvalifikační kurzy. 

  

§ 72 

 

 (1) Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním 

postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro 

výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle           

24 měsíců. 

  

 (2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí 

  

a) na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu této 

osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta, 

b) na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby, nebo 

b) na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením (§ 75 a  78a), nebo 

c) ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských 

společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob. 

  

 (3) O přípravě k práci uzavírá Úřad práce s osobou se zdravotním postižením 

písemnou dohodu, která obsahuje 
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a) identifikační údaje účastníků dohody, 

  

b) obsah přípravy k práci, 

  

c) dobu a místo konání přípravy k práci, 

  

d) způsob jejího zabezpečení a způsob ověření získaných znalostí a dovedností, 

  

e) ujednání o vypovězení dohody. 

  

 (4) Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo 

fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna. 

  

 (5) Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, 

starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na 

přípravě k práci na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce podpora při 

rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena                

v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

  

 

§ 73 

 

 (1) Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob                 

se zdravotním postižením, může Úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. 

O přípravě k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá 

Úřad práce se zaměstnavatelem písemnou dohodu, která obsahuje 

  

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

  

b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je příprava k práci určena, 

  

c) obsah a délku přípravy k práci, 

  

d) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na přípravu k práci, 

  

e) dobu, po kterou bude příprava k práci prováděna s podporou asistenta, 

  

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek, 

  

g) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na přípravu k práci, 

  

h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností, 

  

i) závazek zaměstnavatele vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část, pokud 

nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byla jeho zaviněním poskytnuta neprávem nebo 

v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení, 

  

j) ujednání o vypovězení dohody. 
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 (2) O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby [§ 72 odst. 2 písm. 

b) a c)] uzavírá Úřad práce s touto osobou písemnou dohodu, která kromě údajů uvedených    

v odstavci 1 dále obsahuje 

  

a) označení pracovní činnosti, na kterou se příprava k práci provádí, 

  

b) základní kvalifikační a zdravotní předpoklady potřebné pro přípravu k práci, 

  

c) místo a způsob provedení, 

  

d) rozsah teoretické a praktické přípravy. 

  

 (3) Náhrada škody náležející v souvislosti s přípravou k práci, která je prováděna 

podle § 72 odst. 2 písm. b) a c), se řídí občanským zákoníkem. 

  

§ 74 

 

 (1) Pro osoby se zdravotním postižením mohou být organizovány specializované 

rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako rekvalifikace 

(§ 109). 

  

 (2) Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, 

starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží na základě rozhodnutí 

krajské pobočky Úřadu práce po dobu konání těchto kurzů podpora při rekvalifikaci. Podpora 

při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů                    

o zaměstnání. 

  

Chráněné pracovní místo 

 

§ 75  

 

 (1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného 

pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo 

musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, 

které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě 

mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. 

  

 (2) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze uzavřít se zaměstnavatelem, 

pokud v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 

  

a) provedl zaměstnanci srážky ze mzdy nebo z platu podle § 78 odst. 2 písm. b) nebo c), 

  

b) bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání jako obviněnému z trestného činu podvodu podle 

jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením podle § 78, 

  

c) mu byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 

zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo 
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d) na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle zákoníku 

práce. 

  

 (3) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze dále uzavřít se 

zaměstnavatelem, pokud z jeho předchozí činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob z 

hlediska druhu jejich zdravotního postižení na trhu práce. 

  

 (4) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění 

podmínky uvedené v odstavci 2 písm. c), pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč. 

  

 (5) Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s 

Úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho 

chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně 

desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše 

uvedené průměrné mzdy. 

  

 (6) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 

povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno 

posečkání daně. Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bodu 3. 

  

 (7) Žádost o zřízení chráněného pracovního místa nebo žádost o vymezení chráněného 

pracovního místa obsahuje 

  

a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

  

b) místo a předmět podnikání a 

  

c) charakteristiku chráněných pracovních míst a jejich počet. 

  

 (8) K žádosti o zřízení chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení 

účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v odstavci 6 zajišťuje podle § 

147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto 

účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení 

nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li 

zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v odstavci 6 předložením potvrzení sám, nesmí být 

toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 a údaje v něm 

musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání. Úřad práce může požadovat předložení 

i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti. Při posuzování žádosti vychází 

Úřad práce i z dalších skutečností, zejména situace na trhu práce a struktury dalších příspěvků 

a dotací poskytovaných zaměstnavateli z veřejných rozpočtů, s cílem zamezit souběhu 

příspěvků a dotací poskytnutých pro stejný účel. 
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 (9) Dohoda o zřízení chráněného pracovního místa obsahuje 

  

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

  

b) charakteristiku chráněného pracovního místa, 

  

c) závazek zaměstnavatele, že chráněné pracovní místo bude obsazováno pouze osobami se 

zdravotním postižením, 

  

d) den, od kterého bude chráněné pracovní místo obsazeno osobou se zdravotním postižením, 

  

e) dobu, po kterou bude chráněné pracovní místo obsazeno osobou se zdravotním postižením, 

včetně dne, do kterého musí být doba obsazení tohoto pracovního místa splněna, 

  

f) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady, 

  

g) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, 

  

h) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny, 

  

i) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, 

  

j) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho 

zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 

příspěvku, 

  

k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v 

období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění 

výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení příspěvku a 

  

l) ujednání o vypovězení dohody. 

  

V závislosti na charakteristice zřizovaného chráněného pracovního místa lze v dohodě sjednat 

i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. 

  

 (10) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, 

jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude 

postihováno odvodem podle zvláštního právního předpisu46). 

  

 (11) Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně46). 

  

 (12) Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s 

osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1 až 10 obdobně s tím, že vrácení 

příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí. 

  

 (13) Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce uzavřít se 

zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou 

výdělečnou činnost. Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem obsahuje údaje uvedené 
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v odstavci 9 písm. a) až c), e), h) a l), dohoda mezi Úřadem práce a osobou samostatně 

výdělečně činnou obsahuje údaje podle odstavce 9 písm. a) a b), e), h) a l). 

  

§ 75 

 

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 

 

(1) Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí 

pracovní místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením             

na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Na zřízení pracovního místa pro 

osobu se zdravotním postižením poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 

Pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou 

obsazeno po dobu 3 let. 

  

(2) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 

může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné 

dohody s Úřadem práce 10 a více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

může příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením 

maximálně čtrnáctinásobek průměrné mzdy podle věty první. 

  

 (3) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením se 

poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové 

nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na 

penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku  na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 

povoleno splácení ve splátkách  a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno 

posečkání daně. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bodu 3. 

 

(4) Žádost o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 

obsahuje 

  

a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

  

b) místo a předmět podnikání  nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele a 

  

c) charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a počet těchto 

pracovních míst. 

 

 (5) K žádosti o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením je 

nutné přiložit doklad o účtu zaměstnavatele  v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění 

podmínky uvedené  v odstavci 3 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k 

tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční 

nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou 

zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění 
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podmínky uvedené v odstavci 3 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení 

starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí 

odpovídat skutečnému stavu ke dni uvedenému v tomto potvrzení. Úřad práce může 

požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou nezbytně nutné  v souvislosti  s 

posouzením žádosti o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.   

 

 (6) Dohoda o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 

obsahuje alespoň 

  

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

  

b) charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, 

  

c) závazek zaměstnavatele, že pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením bude 

obsazováno pouze osobami se zdravotním postižením, 

  

d) den, od kterého bude pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením obsazeno 

osobou se zdravotním postižením, 

  

e) dobu, po kterou bude pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením obsazeno 

osobou se zdravotním postižením, včetně dne, do kterého musí být doba obsazení tohoto 

pracovního místa splněna, 

  

f) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady, 

  

g) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, 

  

h) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny, 

  

i) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, 

  

j) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho 

zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 

příspěvku, 

  

k) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut              v 

období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty            za 

umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení 

příspěvku a 

  

l) podmínky, na základě kterých lze dohodu vypovědět. 

  

 (7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, 

jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude 

postihováno odvodem podle jiného právního předpisu 46). 

  

 (8) Nevrácení příspěvku na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním 

postižením ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové  kázně 46). 
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 (9) Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení pracovního místa pro osobu                  

se zdravotním postižením i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí 

odstavce 1 až 7 obdobně s tím, že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba 

přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v 

případě jejího úmrtí. 

 

 

§ 76 

 

(1) Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout 

na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je 

osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa. 

  

 (2) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 

se poskytne za předpokladu splnění podmínky podle § 75 odst. 6. Roční výše příspěvku může 

činit nejvíce 48 000 Kč. Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. 

e) bodu 3. 

  

 (3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 

se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené 

  

a) mimo pracoviště zaměstnavatele, 

  

b) pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo 

  

c) zaměstnavatelem, který je agenturou práce, pokud je toto pracovní místo obsazeno 

zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento zaměstnanec je dočasně 

přidělen k výkonu práce k uživateli. 

  

 (4) Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa obsahuje 

  

a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

  

b) místo a předmět podnikání a 

  

c) seznam chráněných pracovních míst a jejich počet. 

  

 (5) K žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu v peněžním ústavu. Potvrzení o 

splnění podmínky uvedené v § 75 odst. 6 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k 

tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo 

celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní 

pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky 

uvedené v § 75 odst. 6 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů 

přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu 
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ke dni jeho vydání. Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou 

potřebné k posouzení žádosti. 

  

 (6) Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje údaje podle § 75 odst. 9 písm. a), f) až l) 

a odst. 10. 

  

§ 76 

 

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním 

osoby se zdravotním postižením 

 

 (1) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených  v souvislosti se 

zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může Úřad práce poskytnout na 

základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním 

poměru osobu se zdravotním postižením.  

 

(2) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se poskytuje za podmínky, že 

zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním 

nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné  zdravotní 

pojištění nebo na pojistném  a  na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a 

není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Roční výše 

příspěvku může činit nejvýše 48 000 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. 

Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bodu 3. 

  

 (3) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se neposkytne zaměstnavateli  

 

a) na osobu se zdravotním postižením, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele, 

  

b) na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou,  

 

c) na osobu se zdravotním postižením, která je dočasně přidělena k výkonu práce 

k uživateli, jde-li o zaměstnavatele, který je agenturou práce. 

  

 (4) Žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených 

v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením obsahuje 

  

a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

  

b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele, 

  

c) jmenný seznam osob se zdravotním postižením, na které je příspěvek požadován, 

s uvedením rodného čísla a data vzniku pracovního poměru, a 

 

d) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou 

se zdravotním postižením (§ 67). 
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(5) K žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů 

vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením je nutné 

přiložit doklad o účtu zaměstnavatele v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky 

uvedené v odstavci 2 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá 

zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní 

úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní 

pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky 

uvedené v odstavci 2 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 

dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat 

skutečnému stavu ke dni uvedenému v tomto potvrzení. Úřad práce může požadovat 

předložení i jiných dokladů, pokud jsou nezbytně nutné v souvislosti s posouzením 

žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených 

v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením. 

  

(6) Dohoda o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených 

v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením obsahuje alespoň 

  

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 

b) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady, 

  

c) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován, 

  

d) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny, 

  

e) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku, 

  

f) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho 

zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení 

příspěvku, 

  

g) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 

měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění 

výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení příspěvku a 

 

h) podmínky, na základě kterých lze dohodu vypovědět. 

 

(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, 

jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude 

postihováno odvodem podle jiného právního předpisu46). 

 

(8) Nevrácení příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti 

se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením ve stanoveném termínu je porušením 

rozpočtové kázně46). 

 

(9) Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních 

nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením i 

s osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením. Pro 

poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1, 2, 4 až 7 obdobně s tím, že vrácení 
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příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou 

výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí. 

 

§ 77 

 

(1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem charakteristiku chráněného 

pracovního místa, druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa nezbytných k 

provozování chráněného pracovního místa, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, a 

způsob poskytování příspěvku a další skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení 

nebo vymezení chráněného pracovního místa. 

 

 (1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

 

a)  charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, a to zejména 

určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro 

zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách 

a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se 

zdravotním postižením, anebo zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a 

jeho předpokládanou délku, a 

 

b) druhy provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se 

zdravotním postižením, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, a způsob 

poskytování tohoto příspěvku. 

 

  (2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku 

vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným      

ve Sbírce zákonů. 

  

§ 78 

 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním 

místě 

 

 (1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech (§ 75) více 

než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje 

příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených 

prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce 

pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo 

zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, 

který je fyzickou osobou. 

  

 (2) 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 8 800 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. Pro účely stanovení 

výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o částku 

odpovídající výši 
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a) poskytnuté naturální mzdy, 

  

b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle občanského 

zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, 

nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování podle § 236 zákoníku práce, 

  

c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměstnance podle § 146 písm. 

b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými mravy, nebo 

  

d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně 

zaměstnavatele. 

  

 (3) Zaměstnavatel může v žádosti o příspěvek uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o 

částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2 

700 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 

67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně 

znevýhodněnou. Zvýšení příspěvku podle věty první nelze uplatnit pro chráněné pracovní 

místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury 

práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k 

uživateli. 

  

 (4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti 

zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce 

kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek 

se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí 

zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným 

finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy 

  

a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek 

nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo 

  

b) součet všech splatných nedoplatků zaměstnavatele k poslednímu dni příslušného 

kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nebo je 

uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích od krajské pobočky Úřadu 

práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil Úřad práce sám, 

pokud mu k tomu dal zaměstnavatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný finanční 

nebo celní úřad povinnosti mlčenlivosti vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je 

zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce doložit. 

Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. 

  

 (5) Součástí žádosti je 
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a) doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, zaměstnanců, 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším 

zdravotním postižením, 

  

b) jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, 

kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením rodného čísla, data vzniku a 

skončení pracovního poměru, kódu zdravotní pojišťovny, vynaložených prostředků na mzdy 

nebo platy, včetně odvedeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a 

  

c) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou se 

zdravotním postižením (§ 67). Při opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení 

součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti. 

  

 (6) Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu 

zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, 

pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, 

poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o něj požádal; v případě, 

že o příspěvek požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první. Vznikne-li 

zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní poměr u více 

zaměstnavatelů, kteří o příspěvek žádají, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze poskytnout 

žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více 

pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené v 

odstavci 2. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy 

nebo platy, 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, ve všech pracovních poměrech tohoto 

zaměstnance sčítají. 

  

 (7) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením 

  

a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce poskytován jiný příspěvek, 

jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na 

zaměstnance, 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, nebo příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program (§ 117), 

  

b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, 

poživatelem starobního důchodu, 

  

c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním místě, na které 

je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního 

místa, 

  

d) za čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo 

výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením kontroly v místě výkonu 

jeho práce (§ 126 odst. 3), nebo 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKPJTNTN)



24 
 

e) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se zdravotním 

postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli. 

  

 (8) Krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o 

  

a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel splňuje podmínky pro poskytnutí příspěvku 

uvedené v odstavcích 1 a 4, 

  

b) neposkytnutí příspěvku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v písmenu a), 

  

c) neposkytnutí části příspěvku ve výši odpovídající vynaloženým prostředkům na mzdy nebo 

platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění těch zaměstnanců, u kterých zaměstnavatel nedoloží, 

že jsou osobami se zdravotním postižením, nebo na které nelze podle odstavce 6 nebo 7 

příspěvek poskytnout; současně musí být splněny podmínky uvedené v písmenu a), 

  

d) neposkytnutí příspěvku nebo jeho části ve výši odpovídající nevyplacené mzdě nebo platu 

a neodvedenému pojistnému ke dni podání žádosti, nebo 

  

e) neposkytnutí zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části v případě, že další 

náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, 

  

f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení 

této pokuty neuplynuly 3 roky. 

  

 (9) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí. 

  

 (10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen 

prostřednictvím Úřadu práce ve stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl 

na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši; obdobně je 

zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců 

přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální 

práce podle § 5 písm. e) bodu 3. Nesplnění těchto povinností je porušením rozpočtové 

kázně46). 

  

 (11) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním 

postižením na celkovém počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je rozhodný průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. 

  

 (12) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, 

kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí a druhy dalších nákladů, 

o které se příspěvek podle odstavce 3 zvyšuje, stanoví ministerstvo prováděcím právním 

předpisem. 

  

 (13) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele ve 

výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené v 

odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu všech splatných nedoplatků zaměstnavatele. 
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Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce 

následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o příspěvek žádáno. 

  

 

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce 

 

§ 78  

 

Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele  na 

chráněném trhu práce 

 

(1) Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají                  

více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců      a 

se kterými Úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele                   

na chráněném trhu práce (dále jen „dohoda o uznání zaměstnavatele“). Dohoda o 

uznání zaměstnavatele se uzavírá v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu 

práce,  v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v 

jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 

 

(2) Dohodu o uznání zaměstnavatele lze se zaměstnavatelem uzavřít                     

za podmínky, že 

 

a) zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející 

dni podání žádosti o uzavření této dohody více než 50 % osob se zdravotním postižením 

z celkového počtu svých zaměstnanců, 

 

b) ke  dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin podvodu podle jiného právního předpisu v souvislosti s 

poskytováním příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle 

tohoto zákona, 

 

c) ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele není v likvidaci 

nebo v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, 

že jeho majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, o zastavení 

insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela 

nepostačující, nebo o zrušení konkursu z téhož důvodu, a  

 

d) v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání 

zaměstnavatele 

 

1. vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, 

mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo 

poštovní poukázkou, 

 

2. zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním 

postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm, 

 

3. neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, smlouvy, 

z nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní 
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prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými 

mravy,  

 

4. mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 

zaměstnanosti nebo inspekce práce. 

 

(3) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné 

žádosti zaměstnavatele prominout zaměstnavateli splnění podmínky uvedené  

v odstavci 2 písm. d) bodě 4, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč a pokud 

zaměstnavatel podal žádost podle odstavce 5. 

 

(4) Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3  let. Pokud  nejpozději     

do 3 měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce o 

uzavření dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou. 

 

(5) Žádost o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele obsahuje alespoň 

 

a)  identifikační údaje zaměstnavatele, 

 

b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele,  

 

c) informaci o tržbách v členění podle jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu 

podnikání nebo informaci o hospodaření,  

 

d) počet osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu podnikání nebo 

předmětu činnosti na tržbách podílejí, 

 

e) informaci o plnění podmínky zaměstnávaní více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele za kalendářní čtvrtletí 

předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele s uvedením 

celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, z toho počet zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením podle § 67 včetně doložení této skutečnosti.  

 

(6) Dohoda o uznání zaměstnavatele obsahuje alespoň 

 

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 

b) dobu, na kterou je uzavřena, 

 

c) závazek zaměstnavatele plnit v průběhu účinnosti dohody o uznání zaměstnavatele 

podmínky, které zákon stanoví pro uzavření této dohody, 

 

d) závazek zaměstnavatele předkládat Úřadu práce roční zprávu o své činnosti, a to 

vždy do 15. července následujícího kalendářního roku; roční zpráva o činnosti 

zaměstnavatele obsahuje 

 

1. informace o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním 

postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele v průměrných 

čtvrtletních přepočtených počtech v členění podle § 67, jejich počet včetně doložení 

skutečnosti, že zaměstnanci jsou osobami se zdravotním postižením, pokud došlo ke 
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změně oproti skutečnostem doloženým podle odstavce 5 písm. e) nebo podle § 78a 

odst. 5 písm. b), 

 

2. informace o předmětu podnikání zaměstnavatele a o tržbách v členění podle 

jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu podnikání nebo o předmětu 

činnosti zaměstnavatele a o jeho hospodaření včetně počtu osob se zdravotním 

postižením, které se podle předmětu podnikání nebo předmětu činnosti na tržbách 

podílejí,  

 

3. popis pracovních činností, na kterých se osoby se zdravotním postižením podílely, 

 

4. počet osob se zdravotním postižením pracujících převážně u zákazníka, 

v provozních prostorách zaměstnavatele nebo mimo tyto prostory,  

 

5. počet osob se zdravotním postižením pracujících ve svém bydlišti, 

 

6. informace o plnění podmínek stanovených zákonem pro uzavření dohody o uznání 

zaměstnavatele a závazků sjednaných dohodou o uznání zaměstnavatele, 

 

e)  povinnost zaměstnavatele oznámit Úřadu práce, že nesplnil některý ze závazků 

sjednaných v dohodě o uznání zaměstnavatele nebo přestal splňovat některou z 

podmínek stanovených zákonem pro uzavření této dohody, 

 

f)    podmínky, na základě kterých lze dohodu vypovědět. 

 

 

(7) Úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele může vypovědět, jestliže 

zaměstnavatel 

 

a) přestane splňovat podmínku pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele uvedenou 

v odstavci 2 písm. d) bodě 4, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50 000 Kč, nebo 

 

b) nesplnil závazek předložit roční zprávu o činnosti zaměstnavatele, a to ani na základě 

výzvy Úřadu práce. 

 

(8) Úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele vypoví, jestliže zaměstnavatel 

 

a) přestane splňovat některou z podmínek pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele 

uvedenou v odstavci 2 písm. b) nebo c) nebo v odstavci 2 písm. d) bodě 3, 

 

b) po 2 po sobě jdoucí kalendářní čtvrtletí nesplňuje některou z podmínek pro uzavření 

dohody o uznání zaměstnavatele uvedenou v odstavci 2 písm. a) nebo v odstavci 2 písm. 

d) bodě 1 nebo 2, nebo 

 

c) opakovaně uvedl v roční zprávě o činnosti zaměstnavatele nepravdivé údaje. 

 

(9) Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli. Zaměstnavatel je oprávněn 

až  do uplynutí výpovědní doby poskytovat výrobky a služby nebo plnit zadané zakázky 

pro účely splnění povinnosti uvedené v § 81 odst. 1. 
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(10) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se 

zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je rozhodný 

průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. 

 

(11) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců                         

a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí, 

stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

 

 

 

§ 78a 

 

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

na chráněném trhu práce 

 

(1) Zaměstnavateli, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání 

zaměstnavatele, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a 

dalších nákladů. Pro poskytování příspěvku je příslušná krajská pobočka Úřadu práce, 

v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž 

obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. 

  

(2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo 

platy v měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených 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 10 500 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. Pro účely stanovení výše 

příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují  

o částku odpovídající výši 

  

a) poskytnuté naturální mzdy, 

  

b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle 

občanského zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou 

zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na stravování podle § 236 zákoníku 

práce, nebo 

 

c) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně 

zaměstnavatele. 

  

(3) Zaměstnavateli k příspěvku podle odstavce 2 náleží paušální částka 1 000 Kč 

měsíčně na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 na náklady vynaložené 

zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá. Zaměstnavatel může v 

žádosti o poskytnutí příspěvku uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady 

vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 
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kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nejvýše však o částku 

představující rozdíl mezi částkou 10 500 Kč a příspěvkem poskytnutým podle odstavce 2 

měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 

odst. 2 písm. a) nebo b). Zvýšení příspěvku podle věty druhé nelze uplatnit na osobu se 

zdravotním postižením pracující mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance 

agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně přidělen  

k výkonu práce k uživateli. 

 

(4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti 

zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do 

konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. 

Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního 

čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené 

příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy 

  

a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením 

splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo 

  

b) součet nedoplatků zaměstnavatele, s výjimkou nedoplatků podle písmene a),                

k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč                          

a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním čtvrtletí, za které  o poskytnutí příspěvku žádá, nebo je uhradil do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích od krajské pobočky Úřadu práce 

dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil Úřad práce sám, 

pokud mu k tomu dal zaměstnavatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný 

finanční nebo celní úřad povinnosti mlčenlivosti vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku 

je zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu práce doložit. 

 

Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bodu 3. Dále se příspěvek zaměstnavateli neposkytne po dobu 12 měsíců ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nebo přestupek na úseku 

zaměstnanosti nebo inspekce práce, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50 000 Kč, a to 

na vyšší počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, než jaký 

zaměstnavatel zaměstnával ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení této pokuty.  

 

(5)  Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je 

 

a) jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,  

a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením rodného 

čísla, data vzniku a skončení pracovního poměru, kódu zdravotní pojišťovny, 

vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně odvedeného pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, a 

 

b) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou 

se zdravotním postižením, pokud došlo ke změně oproti skutečnostem doloženým podle 

§ 78 odst. 5 písm. e). 
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(6) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na téhož zaměstnance, který je osobou se 

zdravotním postižením, více zaměstnavatelů, poskytne se příspěvek tomu 

zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, 

pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního 

čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který                  

o poskytnutí příspěvku požádal; v případě, že o poskytnutí příspěvku požádalo více 

zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou 

se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří      

o poskytnutí příspěvku žádají, nelze příspěvek na tohoto zaměstnance poskytnout 

žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více 

pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené v 

odstavcích 2 a 3. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky 

na mzdy nebo platy, 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, ve všech pracovních 

poměrech tohoto zaměstnance sčítají. 

  

(7) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance, který je osobou se zdravotním 

postižením 

  

a) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce 

poskytován jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených 

prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, 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, nebo příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117), 

 

b) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl tento zaměstnanec poživatelem starobního 

důchodu, 

 

c) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl na tohoto zaměstnance zaměstnavateli 

poskytován příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se 

zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením (§ 76),  

 

d) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě 

sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením 

kontroly v místě výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3), nebo 

 

e) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se 

zdravotním postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli. 

  

(8) Krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o 

  

a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel splňuje podmínky pro poskytnutí 

příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 4, 

 

b) neposkytnutí příspěvku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v písmenu a), 
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c) neposkytnutí části příspěvku ve výši odpovídající vynaloženým prostředkům na mzdy 

nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění těch zaměstnanců, u kterých 

zaměstnavatel nedoloží, že jsou osobami se zdravotním postižením, nebo na které nelze 

podle odstavce 6 nebo 7 příspěvek poskytnout; současně musí být splněny podmínky 

uvedené v písmenu a), 

 

d) neposkytnutí příspěvku nebo jeho části ve výši odpovídající nevyplacené mzdě nebo 

platu nebo neodvedenému pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti nebo pojistnému na veřejné zdravotní pojištění ke dni podání 

žádosti,  

 

e) neposkytnutí zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části v případě, že další 

náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením, nebo 

 

f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení této pokuty neuplynuly 3 roky. 

  

(9) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. 

  

(10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen 

vrátit, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v 

nesprávné výši; obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou 

část v případě, že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) 

bodu 3 nebo v případě, že bylo Úřadem práce zjištěno, že zaměstnavatel přestal splňovat 

některou z podmínek stanovených pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele podle 

tohoto zákona. O povinnosti vrátit poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část vydá 

krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.  

  

(11) Nárok na vrácení poskytnutého příspěvku nebo jeho poměrné části podle 

odstavce 10 zaniká uplynutím 5 let ode dne jeho poskytnutí zaměstnavateli. 

  

 (12) Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle odstavce 3, se považují 

 

a) zvýšené správní náklady ve výši 4 % 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, 
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c) náklady na dopravu spojené se zaměstnáváním osob 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 

 

1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, 

 

2. přizpůsobení a pořízení 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. 

 

(13) Pro účely odstavce 12 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního 

asistenta nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle 

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

vyhlášky č. 518/2004 Sb. 

 

(14) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 12 i daň z přidané hodnoty a 

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

náklad pracovního místa. 

 

(15) Ministr práce a sociálních věcí může na základě písemné a odůvodněné 

žádosti zaměstnavatele o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných 

zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde 

o nedodržení lhůt stanovených k úhradě nedoplatků zaměstnavatele.  

 

(16) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele 

o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele 

prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu 

nedoplatků zaměstnavatele, která k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí 

přesáhla 10 000 Kč. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce 

druhého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které 

je o poskytnutí příspěvku žádáno, prokazuje-li splnění podmínky uvedené v odstavci 4 

písm. b) zaměstnavatel sám. V případě, že splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. 

b) zjišťoval podle § 147b Úřad práce, pokud mu k tomu dal zaměstnavatel souhlas a za 

tímto účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce, 

žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se 
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zaměstnavatel o svých nedoplatcích podle odstavce 4 písm. b) dozvěděl od krajské 

pobočky Úřadu práce.  

 

§ 79  

 

 Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce 

  

a) informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním 

postižením, 

  

b) součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním 

postižením, 

  

c) spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

  

d) spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních 

podmínek pro osoby se zdravotním postižením. 

  

§ 80  

 

 Zaměstnavatelé jsou povinni 

  

a) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele 

pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním 

pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

  

b) spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace, 

  

c) vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o 

důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2), 

  

d) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. 

 

 

§ 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 
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jsou osobami se zdravotním postižením zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel 

dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), 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 

28násobku 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. 

  

 (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. 

  

 (5) 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. 

  

§ 82  

 

 (1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu 

se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné 

měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž 

povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za 

první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu 

sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 

  

 (2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. 

února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce. 

  

 (3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu krajská pobočka 

Úřadu práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím 

podle daňového řádu.50) 

  

 (4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad 

podle sídla zaměstnavatele. 
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§ 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 

 

  zrušen 
  

* * * 

§ 105 

(1) Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž 

 

 a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce za účelem 

zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro 

zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním 

postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

 

b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části třetí, s výjimkou 

příspěvku podle § 78 § 78a, 

 

c) sdílené zprostředkování zaměstnání (§ 119a), 

 

d) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120). 

 

  (2) Krajská pobočka Úřadu práce může na základě dohody zabezpečovat poradenství 

prostřednictvím odborných zařízení, například pedagogicko-psychologických poraden a 

bilančně diagnostických pracovišť, a hradit náklady spojené s touto činností. 

  (3) Dohoda mezi Úřadem práce a odborným zařízením o provedení poradenské 

činnosti musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny 

 

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 

b) obsah a rozsah poradenské činnosti, 

 

c) místo a způsob provedení poradenské činnosti, 

 

d) termín provedení poradenské činnosti, 

 

e) náklady poradenské činnosti, termín a způsob jejich úhrady, 
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f) závazek odborného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud 

nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo 

ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení, 

 

g) ujednání o vypovězení dohody. 

 

 (4) Charakteristiku jednotlivých poradenských činností a forem poradenství a druhy 

nákladů s ním spojených, které hradí Úřad práce, stanoví ministerstvo prováděcím právním 

předpisem. 

 

* * * 

HLAVA II 

REKVALIFIKACE 

§ 108  

 (1) Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo 

prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci 

se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou 

kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní 

kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být 

rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností            

v rámci dalšího profesního vzdělávání. 

  (2) Rekvalifikaci může provádět pouze 

 a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, 

 b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52d), 

 c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení52e) 

nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního 

předpisu52f), nebo 

 d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu52g), 

(dále jen „rekvalifikační zařízení“). 

  (3) Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se rozumí 

program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy udělena akreditace. Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, 

jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů 

ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí být v souladu s cíli 

a obsahem vzdělávání podle zvláštních právních předpisů52f). Cíle a obsah vzdělávacího 

programu musí být v souladu s jinými právními předpisy upravujícími příslušnou 

kvalifikaci103). O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno 

rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti o akreditaci. K posouzení žádosti o 

akreditaci si Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může zřídit akreditační komisi jako 

svůj poradní orgán a může si vyžádat stanovisko ministerstva k situaci na trhu práce. 

Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení. 
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 (4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odejmutí akreditace, 

jestliže rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a) 

a) nedodržuje akreditovaný vzdělávací program, 

b) není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání, nebo 

c) požádá o odejmutí akreditace.  
 
  (5) Rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a) je oprávněno vydávat 

osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností nebo potvrzení o účasti v akreditovaném 

vzdělávacím programu. 

  (6) Rekvalifikačnímu zařízení, které na základě dohody s Úřadem práce provádí 

rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání, může Úřad práce hradit 

náklady spojené s touto rekvalifikací. 

  (7) Dohoda mezi Úřadem práce a rekvalifikačním zařízením o rekvalifikaci uchazeče   

o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny 

 a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 b) pracovní činnost, na kterou budou uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání 

rekvalifikováni, 

 c) základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace, 

 d) rozsah teoretické a praktické přípravy, 

 e) místo a způsob provedení rekvalifikace, 

 f) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, 

 g) náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady, 

 h) závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu 

na zdraví způsobenou při rekvalifikaci, 

 i) závazek akreditovaného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, 

pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty 

neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení, 

 j) ujednání o vypovězení dohody. 

(8) Rekvalifikační zařízení je povinno informovat Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy o změnách v údajích uvedených v žádosti o udělení akreditace, ke kterým 

došlo v době platnosti akreditace, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy taková změna 

nastala.  

 

(9) Osobě, které byla akreditace odejmuta z důvodů uvedených v odstavci 4 písm. 

a) nebo b), nelze akreditaci udělit po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí  

o  odejmutí akreditace.  

 
  (8) (10) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s ministerstvem 

stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti žádosti o akreditaci a organizace 
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vzdělávání podle rekvalifikačního programu, způsob ukončení vzdělávání a náležitosti 

osvědčení o rekvalifikaci a potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. 

§ 109  

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání 

 (1) Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi Úřadem práce a uchazečem 

o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za 

účastníka rekvalifikace hradí Úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout 

příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci 

zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání 

nebo zájemce o zaměstnání. 

  (2) Dohoda o rekvalifikaci podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně a musí v ní 

být uvedeny 

 a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 b) pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována, 

 c) způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání, 

 d) podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s 

rekvalifikací, 

 e) způsob ověření získaných znalostí a dovedností, 

 f) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit náklady rekvalifikace, 

pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného 

zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude povinen 

Úřadu práce uhradit, 

 g) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit poměrnou část nákladů 

rekvalifikace, pokud v průběhu rekvalifikace přestane být uchazečem o zaměstnání nebo 

zájemcem o zaměstnání, 

 h) ujednání o vypovězení dohody. 

  (3) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, 

jejichž nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude 

postihováno odvodem podle zvláštního právního předpisu46). 

  (4) Porušení povinnosti vrácení příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů 

spojených s rekvalifikací je porušením rozpočtové kázně46). 

  (5) Formy rekvalifikace, druhy nákladů rekvalifikace a nákladů s ní spojených, které 

hradí Úřad práce, stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy prováděcím právním předpisem. 

§ 109a 

 (1) Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si může zabezpečit rekvalifikaci 

sám a za tím účelem si zvolit 
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a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, 

 b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést (§ 108 odst. 2). 

  (2) Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání je povinen doložit krajské 

pobočce Úřadu práce příslušné podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce        

o zaměstnání cenu zvolené rekvalifikace. 

  (3) V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění uchazeče o zaměstnání 

nebo zájemce o zaměstnání na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu 

vhodná, může Úřad práce po jejím úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace 

rekvalifikačnímu zařízení. 

  (4) V případě, že bude Úřad práce cenu rekvalifikace hradit, vydá uchazeči                  

o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání před zahájením rekvalifikace potvrzení o tom, že    

po předložení dokladu o úspěšném absolvování této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu 

zařízení cenu rekvalifikace. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu,         

po kterou je uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání veden v evidenci uchazečů       

o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. 

  (5) Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace nebo její poměrnou 

část, pokud uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání z vážných důvodů nedokončí 

rekvalifikaci. 

  (6) Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace podle odstavce 4 

do 30 kalendářních dnů po předložení dokladu o úspěšném absolvování rekvalifikace. 

 (7) Rekvalifikační zařízení je povinno neprodleně oznámit krajské pobočce Úřadu 

práce, že uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání neplní studijní nebo výcvikové 

povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. 

  (8) Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání je povinen uhradit Úřadu práce 

cenu rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů odmítne nastoupit do zaměstnání, 

odpovídajícího nově získané kvalifikaci. 

  (9) Celková finanční částka, kterou může Úřad práce vynaložit na zvolenou 

rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, nesmí v období 3 

po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci 

přesáhnout částku 50 000 Kč. 

§ 110  

Rekvalifikace zaměstnanců 

  (1) Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního 

uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě dohody 

uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající      

v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace může Úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem 

dohodu. Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody s Úřadem práce, 

mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele 

rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, Úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady 

rekvalifikace zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele zabezpečuje 

rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá se dohoda mezi zaměstnavatelem    
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a rekvalifikačním zařízením, popřípadě mezi Úřadem práce, zaměstnavatelem                         

a rekvalifikačním zařízením. 

  (2) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem, 

případně rekvalifikačním zařízením musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny 

 a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 b) pracovní činnost, na kterou budou zaměstnanci rekvalifikováni, 

 c) základní kvalifikační předpoklady zaměstnanců potřebné pro zařazení do rekvalifikace, 

 d) rozsah teoretické a praktické přípravy, 

 e) místo a způsob provedení rekvalifikace, 

 f) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, 

 g) náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady, 

 h) závazek zaměstnavatele nebo rekvalifikačního zařízení vrátit poskytnuté finanční 

prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho 

zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky 

jejich vrácení, 

 i) ujednání o vypovězení dohody. 

  (3) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí 

být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny 

 a) identifikační údaje účastníků dohody, 

 b) pracovní činnost, na kterou má být zaměstnanec rekvalifikován, 

 c) rozsah teoretické a praktické přípravy, 

  

d) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností. 

  (4) Rekvalifikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření 

kvalifikace se uskutečňuje v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance;      

za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní 

dobu se rekvalifikace uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího 

zabezpečení. 

  (5) O rekvalifikaci podle odstavce 1 nejde v případě účasti zaměstnance na teoretické 

nebo praktické přípravě, kterou 

 a) je zaměstnavatel povinen zabezpečovat pro zaměstnance podle příslušných právních 

předpisů a které je zaměstnanec povinen se zúčastnit v souvislosti s výkonem svého 

zaměstnání, nebo 

 b) zaměstnanec absolvuje z vlastního zájmu, aniž by z hlediska jím vykonávané práce           

u zaměstnavatele byla nezbytná potřeba změny jeho dosavadní kvalifikace. V tomto případě 
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se postupuje podle příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů upravujících účast 

zaměstnanců na školení a studiu při zaměstnání54). 

  (6) Formy rekvalifikace zaměstnanců, druhy nákladů rekvalifikace a nákladů s ní 

spojených, které hradí Úřad práce, stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy prováděcím právním předpisem. 

 

* * * 

 

Poskytování příspěvků 

 

§ 118  

 

 (1) O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

zaměstnavatel nebo fyzická osoba žádá. Žádost o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti musí obsahovat 

 

a) identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby, 

b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti, 

c) druh příspěvku, o který se žádá. 

  (2) K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je nutné 

přiložit 

 a) doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti, 

 b) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu. 

 (3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní 

zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek                 

na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále            

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy 

bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek 

nebo  bylo  povoleno posečkání daně. Potvrzení o splnění této podmínky zajišťuje           

podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí 

za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou okresní správu sociálního 

zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-

li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené ve větě první předložením potvrzení sám, nesmí 

být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 1 a údaje          

v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni jeho vydání uvedenému v tomto potvrzení. 

Krajská pobočka Úřadu práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou 

potřebné k posouzení žádosti. 

  (4) Místně příslušná pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 

odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je 

krajská pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na 

společensky účelné pracovní místo umístěn. 

  (5) Příspěvky podle § 112 až 116 nebo 117 se zaměstnavateli neposkytnou po dobu 3 

let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální 

práce podle § 5 písm. e) bodu 3 nebo porušení dohody o poskytnutí příspěvku podle § 115. 
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* * * 

 

ČÁST SEDMÁ 

KONTROLNÍ ČINNOST 

§ 125  

 Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, 

oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady a v rozsahu 

uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen 

„orgány kontroly“). 

 

§ 126 

 

 (1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování 

pracovněprávních předpisů u 

 

a) zaměstnavatelů, 

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, zejména při 

zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, 

 

 c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, (dále jen 

„kontrolovaná osoba“). 

 

 (2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy    

o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele62). 

 

  (3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny 

kontrolovat, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům,          

na které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením podle § 78 podle § 78a, s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno 

jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele. Za tím účelem jsou Státní úřad inspekce 

práce nebo oblastní inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do 

míst výkonu práce. 

 

  (4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou 

osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením 

k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona 

vyžadovány, mají rovněž celní úřady. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda 

zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti podle § 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty 

první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům, 

Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce informaci o povoleních          

k zaměstnání vydaných krajskou pobočkou Úřadu práce a o písemných informacích týkajících 

se cizinců, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných 

příslušníků občanů České republiky uvedených v § 3 odst. 3, a to v rozsahu uvedeném v § 87, 

88 a § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušný oblastní 
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inspektorát práce, a v případě zjištění nedostatků předává tomuto oblastnímu inspektorátu 

podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty. 

  (5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108 odst. 2 písm. a) 

realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s udělenou akreditací, má Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

  (6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních předpisů tím nejsou 

dotčena. 

§ 127 

 (1) Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje 

 a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné 

podpory na rekvalifikaci nebo školení (§ 111), 

b) plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120). 

 (2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat výši průměrného 

měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory                   

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.  

 

 (3) Krajská pobočka Úřadu práce je dále oprávněna kontrolovat plnění 

povinnosti uchazeče o zaměstnání dodržovat režim dočasné neschopnosti uchazeče o 

zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu podle § 

5 písm. g). Krajská pobočka Úřadu práce v případě zjištění porušení povinnosti uvedené 

ve větě první uchazečem o zaměstnání vyhotoví o kontrole písemný záznam s uvedením 

skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu doručí 

uchazeči o zaměstnání a registrujícímu poskytovateli nebo jinému poskytovateli 

zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči o zaměstnání zdravotní péči v případě 

nemoci nebo úrazu, který potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit 

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

zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce umožnit kontrolu dodržování 

režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče                 

o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. 
 

§ 128 

 

Zrušen 

 

§ 129 

 

 Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto 

zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí zvláštní právní 

předpisy.64) 

§ 130 

zrušen 
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§ 131 

 

Zrušen 

 

§ 132 

 

 Fyzická osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, je 

povinna orgánu kontroly prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním 

dokladem. 

 

§ 133 

 

Zrušen 

 

§ 134 

 

zrušen  

 

§ 135 

 

 Orgán kontroly může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se 

v určené lhůtě dostavila k orgánu kontroly a předložila doklady potřebné k provedení 

kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou 

překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě. 

 

§ 136 

 

 (1) Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna mít v místě pracoviště 

kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Splnění povinnosti podle 

věty první se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního 

zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast                        

na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. 

 

  (2) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem 

umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru pojištěnců: 

 

a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání a jeho skončení 

anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního 

zaměstnavatele, 

 

 b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, 

 

 c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla 

nebo trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání. 

 

 (3) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje 
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a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

 

b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, 

 

c) poskytované podle § 8a odst. 1 písm. o) tohoto zákona. 

 

§ 137  

 

 Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základě písemného podnětu nebo podnětu 

učiněného ústně do protokolu, informuje písemně o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo 

podnět podal, je-li znám. Jedná-li se o podnět ke kontrole z důvodu diskriminace, má              

v podnětu označená diskriminovaná fyzická osoba právo vyjádřit se k obsahu podnětu a ke 

skutečnostem zjištěným orgánem kontroly. 

§ 138 

 

 V zařízeních ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů v působnosti 

Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí,     

v zařízeních Národního bezpečnostního úřadu, Bezpečnostní informační služby, Úřadu        

pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde by 

výkonem kontroly mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací, může být kontrola 

prováděna jen se souhlasem příslušného ministerstva a v zařízeních Národního 

bezpečnostního úřadu, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky                

a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů jen se souhlasem jejich ředitele. 

 

* * * 

 

_________________  

3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
8) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 
9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon        

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
23) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
24) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon     

o zdravotních službách). 
24) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
42) § 38a odst. 2 zákoníku práce.  
42a) 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví) 
43) Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
50) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
52d) Například zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb.,                   

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
52e) Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
52f) Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších   

předpisů. 

     Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
52f) Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
52g) Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů. 
54) § 141a zákoníku práce. 

Vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících     

při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb. 
62) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
64) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

    Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
67) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
72a) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb. 
77) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb. 
81) § 2 zákoníku práce. 
82) § 3 zákoníku práce. 
88) § 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
99) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006. 
100) § 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.(změna 

navrhovaná v legislativním procesu) 
101) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). (změna navrhovaná v legislativním procesu) 
102) Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů. (změna navrhovaná v legislativním procesu) 
103) Například zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 

§ 45 

 

 (1) Poskytovatel je povinen poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, 

vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších 
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oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při 

poskytování zdravotních služeb. 

  

 (2) Poskytovatel je povinen 

  

a) informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za 

uhrazené zdravotní služby, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

  

b) zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný 

pacientům; to neplatí pro poskytovatele lékárenské péče, 

  

c) vymezit provozní a ordinační dobu a údaj o ní umístit tak, aby tato informace byla 

přístupná pacientům, 

  

d) opatřit zdravotnické zařízení viditelným označením, které musí obsahovat obchodní firmu, 

název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení poskytovatele, a identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, 

  

e) v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit 

pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho 

ordinační doby, 

  

f) předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách registrujícímu poskytovateli v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, je-li mu tento 

poskytovatel znám, a na vyžádání též poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo 

pacientovi; registrující poskytovatel v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a 

porodnictví má povinnost předat zprávu jen v případě, kdy poskytnutí zdravotních služeb 

indikoval registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, 

  

g) předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb 

potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších 

zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi, 

  

h) zpracovat seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas; 

to neplatí pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby, 

přepravy pacientů neodkladné péče a lékárenské péče, 

  

i) informovat pacienta o tom, že se na poskytování zdravotních služeb mohou podílet osoby 

získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 

pracovníka, a to včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace, a že pacient může přítomnost 

těchto osob při poskytování zdravotních služeb a nahlížení do zdravotnické dokumentace 

zakázat, 

  

j) přijmout pacienta k 

 

1. izolaci, karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu stanovenému podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví, pokud je oprávněn požadované zdravotní služby zajišťovat, 
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2. ochrannému léčení nařízenému soudem, jde-li o poskytovatele zajišťujícího tuto službu 

podle zákona o specifických zdravotních službách, 

  

k) poskytnout zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě obviněné nebo 

odsouzené nebo umístěné v ústavu pro výkon zabezpečovací detence v termínu předem 

dohodnutém s Vězeňskou službou; to neplatí v případě poskytnutí neodkladné péče, 

  

l) podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské 

pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů; to 

neplatí, jde-li o Vězeňskou službu, 

  

m) předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému, 

  

n) uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 

s poskytováním zdravotních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by 

jej mohla taková odpovědnost postihnout; toto pojištění musí trvat po celou dobu poskytování 

zdravotních služeb; kopii pojistné smlouvy je poskytovatel povinen zaslat příslušnému 

správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení poskytování zdravotních služeb, 

  

o) poskytovat informace vnitrostátnímu kontaktnímu místu na jeho žádost podle zákona o 

veřejném zdravotním pojištění50). 

  

 (3) Poskytovatel je dále povinen 

  

a) předat pacientovi lékařský posudek nebo potvrzení pro Úřad práce České republiky - 

krajskou pobočku a na území hlavního města Prahy pro pobočku pro hlavní město Prahu v 

případě, že pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen plnit povinnost 

součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce nebo pobočkou pro hlavní město Prahu při 

zprostředkování zaměstnání24), 

  

b) umožnit vstup osobám pověřeným příslušným správním orgánem, orgánem ochrany 

veřejného zdraví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, smluvní zdravotní pojišťovnou, 

komorou, pověřeným lékařům posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, 

zaměstnancům okresních správ sociálního zabezpečení pověřených provedením kontroly, 

Veřejnému ochránci práv a pověřeným zaměstnancům Kanceláře veřejného ochránce práv za 

účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle tohoto zákona nebo jiných 

právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů a poskytnout jim 

potřebnou součinnost a předložit doklady nezbytné k provedení kontroly a plnění jejich úkolů; 

vstupem pověřených osob nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb, 

  

c) umožnit vstup lékařům a zaměstnancům služebních orgánů pověřených kontrolou podle 

zákona o nemocenském pojištění25) a orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo 

Ministerstva spravedlnosti podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení26) za 

účelem zjišťování podkladů potřebných pro plnění úkolů podle tohoto zákona, zákona o 

nemocenském pojištění nebo zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v 

souvislosti s plněním úkolů v důchodovém pojištění; vstupem těchto osob nesmí být narušeno 

poskytování zdravotních služeb, 
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d) poskytovat příslušnému správnímu orgánu, ministerstvu a Státnímu ústavu pro kontrolu 

léčiv na jeho žádost podklady a údaje potřebné pro přípravu na řešení mimořádných událostí a 

krizových situací, 

  

e) zajistit součinnost členům mezinárodních orgánů při plnění jejich úkolů, vyplývá-li tato 

povinnost z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, 

  

f) zajistit splnění oznamovací povinnosti a sdělování údajů podle zákona upravujícího 

sociálně-právní ochranu dětí, 

  

g) na žádost pacienta, kterému poskytuje následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči pro 

tutéž nemoc nebo úraz trvající, včetně následné nebo dlouhodobé lůžkové péče poskytované 

předchozími poskytovateli, nepřetržitě déle než 60 dnů, vydat písemné potvrzení o této 

skutečnosti, a to pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, 

  

h) umožnit sociálním pracovníkům Úřadu práce České republiky - krajských poboček a 

pobočky pro hlavní město Prahu a sociálním pracovníkům Ministerstva práce a sociálních 

věcí provést u pacienta uvedeného v písmenu g) sociální šetření pro účely řízení o příspěvku 

na péči podle zákona o sociálních službách a sdělit těmto pracovníkům informace nezbytné 

pro toto šetření; tím nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb. 

  

 (4) Poskytovatel je povinen informovat 

  

a) osobu určenou pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby, nebo není-li dosažitelná, 

manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, rodiče, 

není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, tak jinou svéprávnou osobou blízkou, je-li mu 

známa, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče, a 

  

b) Policii České republiky,  

a to v případech, kdy přerušením poskytování zdravotních služeb je vážně ohroženo zdraví 

nebo život pacienta nebo třetích osob. 

 

* * * 

 

§ 117 

 

 (1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) v rozporu s § 11 odst. 1 poskytuje zdravotní služby neuvedené v oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, 

  

b) v rozporu s § 11 odst. 3 poskytuje zdravotní služby prostřednictvím osoby, která není 

způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s 

poskytováním zdravotních služeb, 

  

c) v rozporu s § 11 odst. 6 poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení, které není 

pro poskytování zdravotních služeb technicky nebo věcně vybaveno, 

  

d) neustanoví odborného zástupce podle § 12 odst. 2 nebo § 14 odst. 5, 
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e) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 a 2 nebo § 27 odst. 1 písm. c), 

  

f) nesplní oznamovací povinnost nebo nezveřejní informaci podle § 26 odst. 2 nebo 4, 

  

g) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpisu ze 

zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, 

  

h) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. e) bodem 1, 2 nebo 3 neumožní při poskytování zdravotních 

služeb přítomnost jiných osob, 

  

i) umožní přítomnost jiných osob při poskytování zdravotních služeb, i když pacient jejich 

přítomnost odmítl podle § 28 odst. 3 písm. h), 

  

j) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. i) neumožní pacientovi přijímat návštěvy ve zdravotnickém 

zařízení, 

  

k) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. j) neumožní pacientovi přijímat duchovní péči nebo 

duchovní podporu ve zdravotnickém zařízení, 

  

l) neumožní pacientovi se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy 

dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným nebo dorozumívacími prostředky, které si 

sám zvolí, podle § 30 odst. 1, 

  

m) v rozporu s § 30 odst. 3 neumožní, aby měl pacient u sebe ve zdravotnickém zařízení 

vodicího nebo asistenčního psa, 

  

n) v rozporu s § 28 odst. 1 poskytne pacientovi zdravotní služby bez jeho souhlasu, 

  

o) neinformuje pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nebo nevystaví účet za 

uhrazené zdravotní služby podle § 45 odst. 2 písm. a), 

  

p) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. b) neumístí seznam cen poskytovaných zdravotních služeb 

tak, aby byl přístupný pacientům, 

  

q) neumístí údaj o provozní nebo ordinační době tak, aby byla tato informace přístupná 

pacientům podle § 45 odst. 2 písm. c), 

  

r) neopatří zdravotnické zařízení označením podle § 45 odst. 2 písm. d), 

  

s) nezpřístupní pacientům v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování 

zdravotních služeb informaci o poskytování neodkladné péče jiným poskytovatelem podle § 

45 odst. 2 písm. e), 

  

t) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. f) nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních službách, 

  

u) nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta podle § 45 odst. 2 písm. g), 

  

v) v rozporu s § 40 neoznámí soudu hospitalizaci pacienta nebo dodatečné omezení pacienta 

ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, nebo 
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w) nepředá uchazeči o zaměstnání lékařský posudek nebo potvrzení podle § 45 odst. 3 písm. 

a). 

  

 (2) Poskytovatel se dopustí správního deliktu dále tím, že 

  

a) nezpracuje traumatologický plán podle § 47 odst. 1 písm. d), 

  

b) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. h) nezpracuje seznam zdravotních služeb, k jejichž 

poskytnutí je vyžadován písemný souhlas, 

  

c) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. j) bodem 1 nepřijme pacienta k nařízené izolaci, karanténě, 

léčení nebo lékařskému dohledu, 

  

d) nepředá údaje do Národního zdravotnického informačního systému podle § 45 odst. 2 

písm. m), 

  

e) v rozporu s § 45 odst. 3 písm. b) nebo c) neumožní vstup do prostor zdravotnického 

zařízení pověřeným osobám, 

  

f) neposkytne podklady nebo údaje krajskému úřadu nebo ministerstvu podle § 45 odst. 3 

písm. d), 

  

g) neinformuje pacienta podle § 45 odst. 2 písm. i), 

  

h) neposkytne zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě obviněné, 

odsouzené nebo umístěné do výkonu zabezpečovací detence podle § 45 odst. 2 písm. k), 

  

i) poruší povinnost podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní 

služby poskytované zubními lékaři nebo lékárníky podle § 45 odst. 2 písm. l), 

  

j) neinformuje ve stanovených případech osobu uvedenou v § 45 odst. 4 písm. a) nebo Policii 

České republiky o tom, že pacient svévolně opustil zdravotnické zařízení lůžkové péče, 

  

k) nezajistí zpřístupnění informací o zdravotním stavu pacienta nezbytně nutných pro 

poskytnutí konzultačních služeb podle § 46 odst. 1 písm. d), 

  

l) nezajistí na výzvu poskytovatele zdravotnické záchranné služby spolupráci při poskytování 

zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. e), 

  

m) nezajistí na výzvu nebo na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví účast 

zdravotnických pracovníků na poskytování zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. f), 

  

n) nezajistí hospitalizaci dětí odděleně od dospělých podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 1, nebo 

  

o) nezajistí hospitalizaci žen odděleně od mužů podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 2. 

  

 (3) Poskytovatel se dopustí správního deliktu též tím, že 

  

a) v rozporu s § 48 odst. 1, 3 nebo 4 odmítne přijetí pacienta do péče, 
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b) v rozporu s § 48 odst. 2 nebo 3 ukončí péči o pacienta, 

  

c) nevydá pacientovi zprávu podle § 48 odst. 5, 

  

d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 51, 

  

e) poruší povinnost vést nebo uchovávat zdravotnickou dokumentaci nebo nakládat se 

zdravotnickou dokumentací podle § 53 odst. 1, 

  

f) neumožní přístup do zdravotnické dokumentace podle § 64 odst. 1, 

  

g) neumožní nahlížení do zdravotnické dokumentace podle § 65, 

  

h) umožní nahlížet do zdravotnické dokumentace v rozporu s § 65, 

  

i) nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 1 nebo 2, 

  

j) neprovede záznam do zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 6, 

  

k) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla zemřelého 

uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2, 

  

l) slíbí nebo poskytne jinému finanční nebo jinou náhradu, popřípadě výhodu v souvislosti s 

použitím části těla pacienta, těla zemřelého nebo odebrané části z těla zemřelého, 

  

m) nezajistí prohlídku těla zemřelého podle § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d), 

  

n) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 odst. 7, 

  

o) nesplní informační povinnost podle § 89 odst. 2, 

  

p) nezajistí uložení těla zemřelého v chladicím zařízení podle § 90, 

  

q) nevede evidenci o podání stížností nebo o způsobu jejich vyřízení podle § 93 odst. 3 písm. 

c), 

  

r) neumožní stěžovateli nahlédnout do stížnostního spisu nebo pořídit kopii ze stížnostního 

spisu podle § 93 odst. 3 písm. d), 

  

s) neposkytne součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti podle § 93 odst. 

3 písm. e), nebo 

  

t) nevypracuje postup pro vyřizování stížností podle § 93 odst. 4 písm. a). 

  

 (4) Za správní delikt se uloží pokuta do 

  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 písm. d), 

  

b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo n) nebo odstavce 

3 písm. e), f), g), h), i) nebo k), 
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c) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. 

c), l) nebo m) nebo odstavce 3 písm. a), b), l) nebo m), 

  

d) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r) nebo v), odstavce 2 písm. h) 

nebo odstavce 3 písm. n) nebo p), 

  

e) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), q), s), t), u) 

nebo w), odstavce 2 písm. a), b), d), e), f) nebo i) nebo odstavce 3 písm. c), j), o) nebo s), 

nebo 

  

f) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. o) nebo p), odstavce 2 písm. g), j), 

k), n) nebo o) nebo odstavce 3 písm. q), r) nebo t). 

__________________ 
24) Zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
25) Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
26) Zákon č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
50) § 14c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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