
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

 

k návrhu poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Martina Lanka a dalších  

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 (sněmovní tisk č. 892) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 21. září 2016 projednala a posoudila návrh zákona, kterým 

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

s tímto návrhem nesouhlas, a to zejména z níže uvedených důvodů.  

 

 Vláda je toho názoru, že problematika, kterou má předmětný návrh zákona nově upravit, 

je z pohledu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, již 

v současné době řešitelná a navržená právní úprava je tak nadbytečná. V případě, že 

uchazeč o zaměstnání řádně a včas neplní své povinnosti bez vážného důvodu, je 

z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce České 

republiky vyřazen. To se týká například i situace, kdy je uchazeči o zaměstnání vystavena 

Úřadem práce České republiky doporučenka do zprostředkovaného vhodného 

zaměstnání a uchazeč o zaměstnání toto doporučené zaměstnání bez vážného důvodu 

ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky neprojedná. Rovněž 

tak, pokud uchazeč o zaměstnání jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání 

nebo nástup do zaměstnání bez vážného důvodu, bude z evidence uchazečů 

o zaměstnání vyřazen z důvodu maření součinnosti s Úřadem práce České republiky bez 

vážného důvodu. Při projednávání zprostředkovaného zaměstnání má potenciální nový 

zaměstnavatel možnost zaznamenat zjištěné relevantní skutečnosti z pohovoru 

s uchazečem do předložené doporučenky.  

 Vláda zároveň upozorňuje, že nelze srovnávat právní úpravu obsaženou v § 106 odst. 4 

písm. i) zákoníku práce, podle níž je zaměstnanec povinen podrobit se zjištění, zda není 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, s navrženým doplněním zákona 

o zaměstnanosti. Zásadní rozdíl mezi právní úpravou obsaženou v zákoníku práce 

a navrhovanou novelou zákona o zaměstnanosti spočívá v tom, že zatímco podle § 106 

odst. 4 písm. e) zákoníku práce mají zaměstnanci povinnost nepožívat alkoholické nápoje 

a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele, neexistuje v českém 
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právním řádu povinnost uchazečů o zaměstnání nebýt při konání výběrového řízení na 

volné pracovní místo, zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, pod vlivem 

alkoholu či jiných návykových látek, přičemž ani předkládaný návrh zákona zavedení 

takové povinnosti nepředpokládá. Z důvodu absence odpovídající zákonné povinnosti 

uchazečů o zaměstnání tudíž není možné konstruovat novou pravomoc Úřadu práce, 

spočívající v kontrole střízlivosti uchazečů o zaměstnání při výběrových řízeních, neboť 

nelze prověřovat dodržování povinnosti, kterou zákon uchazečům o zaměstnání 

neukládá. 
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