
 
 

IV. 

 

 

 

 

Odůvodnění 

 

Obecná část 
 

 

1.1 Název 

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, 

které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele 

zprostředkovávat. 

 

1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Návrh na změnu nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce 

nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat (dále jen 

„nařízení vlády“), je předkládán z důvodu potřeby upravit druhy prací, které jsou uvedeny 

v  příloze tohoto nařízení vlády tak, aby zohledňovaly aktuální stav a odpovídaly vývoji 

nabídky a poptávky na trhu práce. Předložený návrh zároveň reaguje na změnu právní úpravy 

§ 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zaměstnanosti“), provedenou zákonem č. 206/2017 Sb., která umožňuje, aby byli k výkonu 

práce u uživatele dočasně přidělováni i cizinci, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré 

karty nebo povolení k zaměstnání. Dalším důvodem navrhované změny nařízení vlády je i 

nezbytnost provedení aktualizace názvu jeho přílohy a aktualizace označování v ní uvedených 

kategorií klasifikace zaměstnání (KZAM), a to s ohledem na změnu vyplývající ze sdělení 

Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), 

účinného od 1. ledna 2011, které nahradilo rozšířenou Klasifikaci zaměstnání (KZAM-R) 

vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 492/2003 Sb., o vydání rozšířené 

Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) ze dne 18. prosince 2003. 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů je 

více rozpracováno v dokumentu Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) v části 

1. Důvod předložení a cíle. 

 

1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

 

Návrh nařízení vlády se vydává na základě zmocnění obsaženého v  § 64 zákona  

o zaměstnanosti. S tímto ustanovením zákona o zaměstnanosti je návrh nařízení vlády 

v souladu.  

 

1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 
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Navrhovaná právní úprava neimplementuje právo Evropské unie. Návrh nařízení vlády je 

v souladu s právem Evropské unie, jakož i Úmluvou mezinárodní organizace práce č. 181 

o soukromých agenturách práce, která byla Českou republikou ratifikována a vyhlášena pod 

č. 38/2003 Sb. m. s. 

 

1.5 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Nařízení vlády nebylo ode dne nabytí účinnosti v roce 2009 dosud novelizováno. Podle 

dřívější právní úpravy zákona o zaměstnanosti mohly být agenturou práce dočasně 

přidělovány k výkonu práce u uživatele pouze osoby ze třetích zemí, u kterých se k výkonu 

práce na území České republiky nevyžaduje žádná z forem pracovního povolení. Právě 

nařízením vlády však bylo pro tuto kategorii cizinců stanoveno omezení při zprostředkování 

zaměstnání agenturou práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele. Nařízení 

vlády stanoví, že agentura práce nemůže pro cizince zprostředkovávat zaměstnání formou 

dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou, a prací, které 

nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení (příloha k nařízení vlády nyní zahrnuje druhy 

prací zejména v oblasti stavebnictví, strojírenství, výroby). Současná podoba nařízení vlády 

odráží situaci na trhu práce v České republice, která byla ovlivněna celosvětovou 

ekonomickou krizí a vychází tedy ze situace z období hospodářské recese, kdy neodůvodněné 

zapůjčování zaměstnanců ze zahraničí k výkonu práce u uživatele bez přihlédnutí k situaci na 

trhu práce znesnadňovalo zprostředkování volných pracovních míst českým uchazečům 

o zaměstnání, avšak v některých odvětvích nebylo nutno dočasnému přidělování k uživatelům 

bránit.  

 

Cílem navrhované změny právní úpravy je, aby prostřednictvím aktualizace nařízení vlády 

bylo reagováno na současný stav a také předpokládaný vývoj nabídky a poptávky na trhu 

práce, přičemž navrhovaná úprava vychází i ze změny právní úpravy obsažené v § 66 zákona 

o zaměstnanosti, která umožňuje přidělovat k výkonu práce u uživatele i cizince, kteří jsou 

držiteli zaměstnanecké nebo modré karty nebo povolení k zaměstnání.  

 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny je podrobněji 

rozpracováno v dokumentu Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) v části 1. 

Důvod předložení a cíle. 

 

1.6 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

 

Reagování na aktuální stav nabídky a poptávky pracovních míst a pracovní síly na trhu práce 

v České republice, jakož i zohlednění jejich vývoje v dlouhodobějším horizontu, které má být 

promítnuto do navrhované právní úpravy, nepředstavuje přímý dopad na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty České republiky.  

 

Navrhovaná právní úprava ovlivní podnikatelské prostředí České republiky v tom smyslu, že 

zohlední aktuální potřeby zaměstnavatelů poptávajících pracovní sílu u určitých druhů prací. 

Tyto druhy práce se navrhuje označit v souladu se značením klasifikace zaměstnání CZ-
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ISCO, což usnadní zaměstnavatelům orientaci v dané oblasti a umožní jim posoudit, zda 

zaměstnavatelem nabízené pracovní místo skutečně odpovídá druhu práce, který je obsažen 

v příloze nařízení vlády.  

 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní sociální dopady, ani dopad na rodiny či osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  

 

Kvantifikaci navrhované změny nařízení vlády, jde-li o počty cizinců dočasně přidělovaných 

agenturou práce k výkonu práce u uživatele, kdy cizinci jsou obecně považováni za skupinu 

potenciálně ohroženou pracovním vykořisťováním, nelze konkrétně predikovat. Podle údajů 

Úřadu práce České republiky zjištěných na základě § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti 

v roce 2012 bylo agenturami práce k výkonu práce k uživateli přiděleno 4 292 cizinců, v roce 

2013 se jednalo o 10 194 cizinců, v roce 2014 o 10 259 cizinců, v roce 2015 bylo přiděleno 12 

918 cizinců a v roce 2016 to bylo 22 383 cizinců1. Lze tedy očekávat, že počet agenturami 

práce přidělovaných cizinců se zvýší. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na problematiku životního prostředí a nebude mít za 

následek dopady na životní prostředí. 

 

Dopady navrhované právní úpravy jsou podrobněji rozpracovány v dokumentu Závěrečná 

zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) v části 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů. 

 

1.7 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Předkládaná novela nařízení vlády nepředstavuje žádný zásah do principu zákazu 

diskriminace. V oblasti rovnosti žen a mužů nezakládá návrh žádné rozdíly, přičemž dopad na 

rovnost mezi pohlavími je neutrální, jelikož se vztahuje na druhy prací, které mohou být 

vykonávány jak ženami, tak muži, pouze s nezbytnými omezeními týkajícími se zvláštních 

pracovních podmínek některých zaměstnanců v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.8 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

 

Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně osobních údajů a 

soukromí. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracovávání osobních údajů ani 

nemění již existující zpracování osobních údajů, rovněž ani nepředstavuje zvláštní úpravu 

žádné povinnosti ani oprávnění subjektů vztahující se k nakládání s osobními údaji.  

 

1.9 Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh novely nařízení vlády nezakládá žádná korupční rizika. 

 

 

 
_______________________________________________________________________________ 
1Uvedené údaje se vztahují na cizince, u kterých mohlo dojít k dočasnému přidělení k výkonu práce k uživateli. 
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1.10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Návrh právní úpravy nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. Vzhledem k tomu, že 

Ministerstvo vnitra je gestorem v oblasti regulace podmínek vstupu občanů ze třetích zemí na 

území České republiky a jeho souhlasné stanovisko je, v souladu s § 60a zákona 

o zaměstnanosti, jednou z podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání 

právnické nebo fyzické osobě, zůstává také Ministerstvo vnitra ve významné míře 

regulátorem v dané oblasti. 
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Zvláštní část 
 

K čl. I: 

 

Navrhuje se přílohu k nařízení vlády aktualizovat tak, aby obsahovala druhy prací 

zohledňující aktuální vývoj nabídky a poptávky na trhu práce České republiky, a to 

i s ohledem na změnu § 66 zákona o zaměstnanosti, na základě které cizinci - držitelé 

zaměstnanecké karty, modré karty nebo povolení k zaměstnání, mohou být přidělováni 

k výkonu práce u uživatele. Z tohoto důvodu se navrhuje přílohu k nařízení vlády upravit tak, 

aby obsahovala druhy prací, k jejichž výkonu budou moci být formou přidělení k uživateli 

zprostředkováni svým zaměstnavatelem cizinci se zaměstnaneckou kartou, modrou kartou 

nebo povolením k zaměstnání, přičemž se jedná o druhy prací, na které je na trhu práce 

dlouhodobě poptávána pracovní síla.  Zároveň se navrhuje přílohu k nařízení vlády upravit 

tak, aby označování druhu prací odpovídalo klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO).  

 

 

K čl. II: 

 

V návaznosti na navrhované změny v nařízení vlády se stanovuje přechodné 

ustanovení, podle kterého se budou pracovní poměry nebo dohody o pracovní činnosti 

uzavřené mezi zaměstnancem a agenturou práce přede dnem nabytí účinnosti novely nařízení 

vlády posuzovat podle právní úpravy účinné do dne nabytí účinnosti navrhované novely 

nařízení vlády. Shodně pak bude postupováno i v případě, že k uzavření pracovního poměru 

nebo dohody o pracovní činnosti mezi zaměstnancem agentury práce došlo až ode dne 

účinnosti novely nařízení vlády, ale v návaznosti na povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou 

kartu nebo modrou kartu, ke kterým byly žádosti podány ještě přede dnem nabytí účinnosti 

novely nařízení vlády. Důvodem je v obou případech zabezpečení právní jistoty 

zaměstnavatelů - agentur práce a zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce 

u uživatele pro druhy prací, které byly obsaženy v dosavadní příloze k nařízení vlády, avšak 

v novelizované příloze k nařízení vlády tyto druhy prací již obsaženy nejsou.  

 

 

K čl. III: 

 

Standardní legisvakační lhůta pro seznámení se s navrhovanou právní úpravou je pro 

adresáty právní normy přiměřená.  
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