
                                                                                                                                                  
 
 

V l á d n í   n á v r h  
 
 

ZÁKON 
ze dne    2014, 

 
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
 
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona  
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona  
č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 
Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 
64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto: 
 
 
1.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní: 
 

„§ 6a 
 
(1) K plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti ministerstvo může zřídit státní příspěvkovou 
organizaci. Ministerstvo vydá zřizovací listinu této státní příspěvkové organizace. Státní 
příspěvková organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina 
musí dále obsahovat tyto údaje: 
a) název, sídlo a identifikační číslo osoby státní příspěvkové organizace, 
b) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková organizace zřizuje, 
c) předmět hlavní činnosti, popřípadě jiné činnosti, 
d) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury státní 

příspěvkové organizace, 
e) vymezení majetku České republiky, který ministerstvo svěřuje státní příspěvkové 

organizaci při jejím zřízení. 
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 (2) Statutární orgán státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1 jmenuje a 
odvolává ministr práce a sociálních věcí. 
 
 (3) Ministerstvo může rozhodnout o rozdělení státní příspěvkové organizace zřízené 
podle odstavce 1, o jejím sloučení nebo splynutí s jinou státní příspěvkovou organizací 
zřízenou podle odstavce 1 nebo o jiných změnách takové státní příspěvkové organizace. 
Současně vydá zřizovací listinu nově vznikající státní příspěvkové organizace nebo 
dodatek zřizovací listiny. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným          
v rozhodnutí o jejím rozdělení nebo splynutí, popřípadě dnem stanoveným v rozhodnutí 
o jejím sloučení, je-li právním nástupcem jiná státní příspěvková organizace. 
 
 (4) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení státní příspěvkové organizace zřízené 
podle odstavce 1. Současně rozhodne o způsobu vypořádání práv a povinností 
vykonávaných státní příspěvkovou organizací, včetně příslušnosti hospodařit                 
s majetkem České republiky, a zruší zřizovací listinu. Nerozhodne-li, přechází dnem 
zániku zrušované státní příspěvkové organizace příslušnost k hospodaření s majetkem 
České republiky včetně práv, s nímž tato organizace dosud hospodařila, na ministerstvo. 
Současně přecházejí na Českou republiku závazky, jakož i práva a povinnosti z 
pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem byla tato organizace, a ministerstvo se stává 
příslušné k plnění těchto závazků, jakož i k výkonu práv a povinností z těchto 
pracovněprávních vztahů. 
 
 (5) Zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení státní příspěvkové organizace,   
o nichž bylo rozhodnuto podle odstavců 1 až 3, oznamuje ministerstvo v Ústředním 
věstníku České republiky do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo. 
Oznámení obsahuje označení zřizovatele státní příspěvkové organizace, její název, 
sídlo, identifikační číslo a den, měsíc a rok vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo 
zániku.“. 
 
 

2. V § 37a odst. 6 písm. a) se číslo „12“ nahrazuje číslem „4“. 
 CELEX 32009L0050 
 
 
3.   V § 39 odst. 2 písm. d) se slova „vykonává některou z činností“ nahrazují slovy „je 

v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností“. 
 
 
4. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno 

e), které zní: 
 
 „e) který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení 

některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s); k výši příjmu nebo odměny 
se přitom nepřihlíží.“. 

 
 
5.  V § 41 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno g), 

které včetně poznámek pod čarou č. 96 a 97 zní: 
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„g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény96) osoby po skončení 
výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle 
zvláštního právního předpisu97), pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní 
neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená 
karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle 
zvláštního právního předpisu97). 

 
_____________ 
96) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
97) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 
 
6. V § 42 odst. 2 se za slova „povinen doložit“ vkládají slova „krajské pobočce Úřadu 

práce“ a na konci odstavce se doplňují věty „Při podání žádosti o podporu                       
v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen krajské pobočce Úřadu práce 
písemně oznámit, zda je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle  
§ 25 odst. 3 nebo zda je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až 
f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny. Dojde-li ke vzniku právního 
vztahu nebo postavení podle věty druhé v průběhu poskytování podpory                          
v nezaměstnanosti, je uchazeč o zaměstnání povinen tyto skutečnosti krajské pobočce 
Úřadu práce písemně oznámit nejpozději v den jejich vzniku.“. 

 
 
7. V § 44 odst. 3 se slova „, na jehož základě vykonává některou“ nahrazují slovy 

„vzniklého k výkonu některé“ a za slova „§ 25 odst. 3“ se vkládají slova „, po dobu, po 
níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se 
přihlíželo k výši příjmu nebo odměny,“. 

 
8. V § 46 písm. b) se slova „uchazeč o zaměstnání vykonává některou“ nahrazují slovy „u 

uchazeče o zaměstnání trvá právní vztah vzniklý k výkonu některé“. 
 
9. V § 46 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 
 „c) po níž je uchazeč o zaměstnání v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 

písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, a z tohoto důvodu 
mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,“. 

 
 Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 
 
 
10. V § 75 odst. 9 písm. j) se slova „příspěvku a“ nahrazují slovem „příspěvku,“. 
 
 
11. V § 75 odst. 9 se na konci písmene k) čárka nahrazuje slovem „a“. 
 
 
12. V § 78 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 327 zákoníku práce“ nahrazují slovy „podle 

občanského zákoníku“.  
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13. V § 78 odst. 3 větě první se za slova „osobou se zdravotním postižením“ vkládají slova 

„podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b)“. 
 
 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 
1. Řízení o podpoře v nezaměstnanosti zahájená a pravomocně neskončená přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

2. Dosavadní státní příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání, zřízená 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává 
státní příspěvkovou organizací podle § 6a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

 
Čl. III 

Účinnost 
 
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
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