
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
 
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   
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně práce a sociálních věcí dne 28. 
července 2017 s termínem dodání stanovisek do 18. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort  Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra Z Ke zprávě RIA: 

 U variant 2 a 3 požadujeme u identifikovaných profesí doplnit také absolutní počet 
volných pracovních míst (k 1. čtvrtletí 2017), nejen procentuální vyjádření počtu uchazečů o 
zaměstnání ve vztahu k počtu volných pracovních míst. Dalším údajem, který by bylo vhodné 
u vybraných profesí doplnit, je výše průměrného výdělku. Uvedené údaje umožní Ministerstvu 
vnitra alespoň hrubým odhadem identifikovat možný nárůst počtu žadatelů o zaměstnanecké 
karty v této oblasti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

AKCEPTOVÁNO 
Text RIA bude doplněn. 
 
Pozn.: Tabulka neobsahuje procentuální vyjádření 
počtu uchazečů o zaměstnání k volným pracovním 
místům, ale údaj o tom, kolik uchazečů  
o zaměstnání v dané skupině zaměstnání podle 
klasifikace CZ-ISCO připadá na ohlášené volné 
pracovní místo v téže skupině. Procentně je 
vyjádřen pouze podíl skupiny zaměstnání na 
ohlášených volných pracovních místech, tj. na 
poptávkové straně trhu práce. 
 

D Obecně: 
 Upozorňujeme, že navrhované nařízení se má týkat vysokoškolského vzdělání (Bc.), 
což v případě modrých karet způsobí, že nebude možné dočasně agenturou přidělit cizince s 
vyšším odborným vzděláním, neboť za vysokou kvalifikaci se považuje vysokoškolské 
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky.  
 
 
 
 
 
 
Zároveň je otázkou, zda by modré karty vůbec měly být zahrnuty do agenturního 
zaměstnávání, směrnice o modrých kartách (směrnice Rady 2009/50/ES) sice tuto situaci 
neřeší, zároveň je však z ní zřejmé, že cílem bylo, aby pokrývala klasické zaměstnance u 
konkrétních zaměstnavatelů, čemuž odpovídají i požadované doklady. Agenturní zaměstnávání 
držitelů modrých karet je dle našeho názoru proti smyslu směrnice. 

AKCEPTOVÁNO  
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 
NEAKCEPTOVÁNO  
Z připomínky není zřejmé, z jakého důvodu by měli 
být držitelé modré karty vyloučeni z možnosti 
agenturního zaměstnávání, takové opatření by 
nebylo v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7CHEN3)



2 
 

2008/104/ES o agenturním zaměstnávání.  
 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Z Požadujeme nařízení vlády o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, zrušit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že v době hospodářského růstu a nedostatku pracovních sil jsou jakékoliv 
restrikce zbytečné. Vláda může daná omezení kdykoliv znovu zavést. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - ROZPOR 
MPSV považuje za nutné, aby trh práce byl v této 
oblasti náležitě regulován. 

Svaz průmyslu 
a dopravy  
České republiky 

Z OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR předložilo dne 28.7.2017 do meziresortního 
připomínkového řízení návrh novely nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, 
které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele 
zprostředkovávat (dále jen „nařízení 64/2009“; novelizační návrh dále jen „návrh novely“). 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen „SP ČR“) tímto předkládá k návrhu 
novely své připomínky.  
SP ČR obecně uvádí, že se přiklání k variantě 3 analyzované v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) (dále jen „Zpráva RIA“), ze které má vycházet návrh novely 
předložený do připomínkového řízení.  
Současně SP ČR upozorňuje, že znění návrhu novely předložené do připomínkového řízení 
neodpovídá předloženému odůvodnění ani Zprávě RIA. Tyto dokumenty totiž neobsahují 
žádné zdůvodnění/hodnocení dopadů navrženého zásadního zúžení okruhu prací, na 
které může agentura práce přidělovat dotčené cizince, spočívajícího ve vyloučení většiny 
druhů prací vyžadujících SŠ vzdělání s maturitou z této kategorie. Podle odůvodnění 
návrhu je důvodem předložení návrhu novely potřeba aktualizovat výčet druhů prací 
uvedených v příloze nařízení 64/20091 s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj 
nabídky a poptávky na trhu práce (a také vazba na novelizované znění § 66 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017 Sb., jež nabývá účinnosti 15.8.2017, a 
v neposlední řadě přizpůsobení novému číselníku CZ-ISCO). Zpráva RIA pak na základě 
analýzy stávající situace na trhu práce ve zvolené variantě 3 i ve variantě 2 výslovně 
předpokládá, že agentury práce mají mít možnost dočasně přidělovat cizince na veškeré práce, 
pro které je potřeba SŠ vzdělání s maturitou a vyšší2.  Přesto předložené znění návrhu novely 
obecně umožňuje dočasné přidělení cizince agenturou práce pouze na práce vyžadující alespoň 

AKCEPTOVÁNO  
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 

                                            
1 Srovnejte text zvláštní části odůvodnění k čl. I (str. 5). 
2 Srovnejte bod 5. Zprávy RIA – Implementace doporučené varianty na str. 6: „Přijetím navrhované varianty bude stanoven seznam druhů prací, které budou zahrnuty do 
přílohy nařízení vlády. Jedná se o druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou.“ nebo text poznámky pod čarou 
k tabulkám na str. 3-5 Zprávy RIA, že „červeně označené druhy prací vyžadují stupeň vzdělání minimálně úplné střední s maturitou a proto se navrhuje tyto do přílohy 
nařízení vlády nezahrnovat“.  
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VŠ vzdělání. Odůvodnění návrhu novely ani Zpráva RIA tak nenaplňují podmínky stanovené v 
Legislativních pravidlech vlády pro přípravu a předložení návrhu obecně závazného právního 
předpisu. 
Pro případ, že by předkladatel nevyhověl konkrétním připomínkám SP ČR uvedeným níže, 
proto SP ČR požaduje, aby bylo odůvodnění/hodnocení dopadů předloženého návrhu novely 
doplněno tak, aby řádně odůvodňovalo předložený návrh novely a splňovalo požadavky 
kladené na návrh obecně závazného právního předpisu Legislativními pravidly vlády. Jedině 
takový návrh umožní vládě přijmout v této věci odpovědné rozhodnutí se znalostí relevantních 
důvodů a důsledků navrženého zásadního omezení. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Z 1. K § 1 nařízení 64/2009, ve znění návrhu novely: 

SP ČR požaduje, aby požadovaný stupeň vzdělání v § 1 nařízení 64/2009 zůstal 
nezměněn, tj. aby agentury práce obecně mohly dočasně přidělovat dotčené cizince ze 
třetích zemí na práce vyžadující SŠ vzdělání s maturitou a vyšší, nikoliv VŠ a vyšší. 
Odůvodnění: 
Jak uvedeno v obecné části tohoto stanoviska, z dokumentů předkládaných společně 
s návrhem novely je zjevné, že předkladatel zamýšlel ponechat omezení požadovaným 
stupněm vzdělání ve stávajícím rozsahu a na základě analýzy trhu práce zamýšlel upravit 
pouze výčet konkrétních pozic, na které by mohla agentura práce přidělovat cizince 
k uživateli přesto, že k jejich výkonu (vždy nebo v některých případech) postačí např. i 
výuční list. Zpřísnění § 1 bylo zřejmě zapracováno do návrhu novely těsně před jeho 
předložením do meziresortního připomínkového řízení, a tedy bez řádné úvahy a analýzy 
trhu práce, která by ho odůvodňovala. To dokládá i seznam druhů prací navrhovaný do 
přílohy3 nařízení 64/2009, který z provedené analýzy vychází: neobsahuje žádné takové 
práce, k jejichž výkonu je vždy potřeba alespoň střední vzdělání s maturitou, přestože 
analýza uvádí např. pozice „analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací“, 
„technici ve fyzikálních a průmyslových oborech“, „pracovníci informačních služeb“.  
 
Podle SP ČR zásadní argumenty pro zachování §1 nařízení 64/2009 obsahově ve stávající 
podobě představují zejména: 
- povaha agenturního zaměstnávání – dočasné přidělování agenturních zaměstnanců se 

v praxi zpravidla využívá na pozice vyžadující nižší vzdělání a kvalifikaci než VŠ 
(takovým vzděláním je pouze dosažení titulu Bc. a vyšší, tj. ani tzv. vyšší odborné 
vzdělání toto kritérium nesplňuje). Dočasně přidělovaných zaměstnanců uživatelé 
využívají zejména kvůli flexibilitě, potřebují-li vykrýt nárazový/sezónní výkyv 

AKCEPTOVÁNO  
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 

                                            
3 Tj. hodlá-li předkladatel na obecném omezení na VŠ vzdělání setrvat, je nutné přílohu v tomto směru doplnit(!) 
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poptávky po svých výrobcích/službách a zejména na pozicích, na nichž je možné 
relativně bezproblémové střídání pracovníků bez dlouhodobého zaškolování. Pozice 
vyžadující VŠ vzdělání k takovým zpravidla nepatří. Pokud jde o cizince ze třetích 
zemí, kterých se nařízení 64/2009 Sb. týká, působí dosti inhibitivně pro najímání 
pracovníků s takto vysokou kvalifikací za účelem dočasného přidělení také 
administrativní i časová náročnost vyřízení příslušných oprávnění k pobytu a výkonu 
práce v ČR (např. ověřování/nostrifikace dokladů o vzdělání, další podmínky 
uznávání odborné kvalifikace).  
  

- návrh pomíjí, že odborná způsobilost není totéž co vzdělání, kvalifikace se získává 
také zkušenostmi v oboru. Tuto skutečnost reflektují např. živnostenské a další 
předpisy nebo Národní soustava kvalifikací ve spojení se zákonem č. 179/2006 Sb., o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání, návrh novely ji však bez jakéhokoliv 
zdůvodnění ignoruje.   
 

- situace na českém trhu práce vykazuje zásadní nedostatek uchazečů zejména na 
pozice v (číselně) „vyšších“  třídách CZ-ISCO (srovnejte mj. statistiky volných 
pracovních míst a uchazečů o zaměstnání uváděné ve Zprávě RIA), nikoliv ve třídách 
CZ-ISCO obsahujících pozice s vysokou kvalifikací a vysokým stupněm vzdělání 
(výjimku tvoří např. lékaři, to však skutečně nejsou pozice pro agenturní 
zaměstnance). Analýza ve Zprávě RIA navíc jakkoliv nezohledňuje kvalitu a 
skutečnou kvalifikaci uchazečů zahrnutých do vyhodnocení ani jejich reálný zájem 
pracovat, ani možný budoucí vývoj trhu práce.  

Pozměňovací návrh, kterým bylo omezení v § 66 ZZam navrženo ke zrušení (současně 
s doplněním testu trhu práce pro vysílání), byl odůvodněn mj. snahou bránit nedůstojnému 
pololegálnímu až nelegálnímu (a díky „Schengenu“ v zásadě nekontrolovatelnému) 
přísunu pracovní síly primárně z Ukrajiny na český pracovní trh přes Polsko a nahradit ho 
kontrolovaným zaměstnáváním. Navrhované zpřísnění §1 nařízení 64/2009 by 
efektivně omezilo dočasné přidělování cizinců ze třetích zemí, jichž se týká, 
v podstatě pouze na pozice uvedené v příloze nařízení. Kromě dalších důvodů proti 
takovému zpřísnění uvedených výše tedy podle názoru SP ČR navržené zpřísnění 
nepřípustně popírá vůli zákonodárce.   
S ohledem na novelizaci ZZam č. 206/2017 Sb., která obsahuje mnohá opatření za účelem 
vyloučení neseriózních agentur práce z dalšího podnikání i na relativně přísné podmínky 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění (dále jen 
„ZoPC“) pro vydávání pobytových oprávnění za účelem zaměstnání, považuje SP ČR za 
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vhodné naopak legální dočasné přidělování cizinců ze třetích zemí podpořit. Seriózní 
agentury práce dodržují příslušná pravidla dočasného přidělování, zejména tzv. 
srovnatelné pracovní a mzdové podmínky. Jsou také personálně a co do zkušeností 
mnohdy podstatně lépe vybaveny než uživatelé jako přímí zaměstnavatelé, zejména ti 
menší, pokud jde o zajištění náboru pracovníků v zahraničí, ale zejména pokud jde o 
vyřizování související administrativy spojené s vyřízením příslušných pobytových a 
pracovních oprávnění anebo organizační zajištění příjezdu pracovníků do ČR a jejich 
začlenění do práce i života v ČR. Lze tedy předpokládat menší zátěž příslušných správních 
orgánů ČR (ÚP ČR, ZÚ, MV OAMP) v řízeních o vydání příslušných pobytových 
oprávnění a povolení k zaměstnání. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

D 2. K § 1 nařízení 64/2009, ve stávajícím znění i ve znění návrhu novely: 

SP ČR dále navrhuje, aby byla formulace zákazu obsaženého v § 1 nařízení 64/2009 
rozdělena do dvou vět, takto: 
„Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 písm. b) zákona] pro takové 
druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání 
s maturitní zkouškou1). Zákaz uvedený v předchozí větě se nevztahuje na druhy prací 
uvedené v příloze tohoto nařízení. 
_________________ 
1) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“  
Odůvodnění: 
Stávající znění §1 nařízení 64/2009 je formulačně velmi komplikované a působí 
nesrozumitelně. Právě tato formulační složitost má za následek, že význam formulace 
neodpovídá záměru zákonodárce, protože striktně logicky vyložena zakazuje dočasné 
přidělování cizinců agenturou práce k uživateli jak na práce, které vyžadují nižší než 
střední vzdělání s maturitou, tak na práce neuvedené v příloze (!). Tj. podle striktně 
logického výkladu stávajícího znění § 1 nařízení 64/2009 je dovoleno dočasné přidělování 
cizinců agenturou práce pouze na takové práce, které jsou uvedeny v příloze nařízení 
64/2009 a současně je k jejich výkonu potřeba alespoň střední vzdělání s maturitou. 
 Záměrem zákonodárce ale bylo dovolit dočasné přidělování cizinců agenturou práce  

a) na práce vyžadující střední vzdělání s maturitou nebo vyšší nebo (ve významu 
slučovacím)  

b) na práce uvedené v příloze nařízení (přestože jde o práce vyžadující nižší než 
střední vzdělání s maturitou, které by jinak právě z tohoto důvodu byly 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění § 1 nařízení vychází z formulace zmocnění 
uvedeného v § 64 zákona o zaměstnanosti (Vláda 
může nařízením stanovit druhy prací, které agentura 
práce nemůže formou dočasného přidělení  
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat). 
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vyloučeny). 

SP ČR z odůvodnění i zprávy RIA konstatuje, že předkladatel zjevně stávající znění 
vykládá v souladu s tímto záměrem, jak doloženo výše, jde o výklad logicky vadný. 
Proto SP ČR navrhuje ve vazbě na věcnou novelizaci nařízení 64/2009 odstranit i tyto 
výkladové problémy. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Z 3. K příloze nařízení 64/2009, ve znění návrhu novely: 
 
Kromě doplnění chybějících pozic v důsledku zpřísnění požadavku na VŠ vzdělání v 
§ 1 nařízení 64/2009, nebude-li od tohoto zpřísnění upuštěno, požaduje SP ČR na 
základě ohlasů z členské základny rozšíření výčtu o následující pozice: 
 
„422 Pracovníci informačních služeb 
512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 
513 Číšníci, servírky, barmani a příbuzní pracovníci 
911 Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a 

jiných objektech 
912 Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci 
941 Pomocní pracovníci při přípravě jídla 
962  Ostatní pomocní pracovníci 
932  Pomocní pracovníci ve výrobě 
933  Pomocní pracovníci v dopravě a skladování“ 
 
Odůvodnění: 
 
Druhy prací, pro něž může agentura práce dočasně přidělit cizince k výkonu práce u 
uživatele, jsou návrhem řešeny velmi úzce a nekoncepčně. Jako příklad lze uvést zahrnutí 
kategorie „524“ zahrnující mimo jiné modelky, podomní prodejce a obsluhu v rychlém 
občerstvení, avšak už nejsou zahrnuty kategorie „512“ a „513“, takže jiní odborníci (např. 
barmani a „baristé“ a obsluha v restauračních zařízeních vyšší kvality, než jsou rychlá 
občerstvení (např. číšníci a servírky) už v těchto druzích práce zahrnuti nejsou. Pro takto 
selektivní postup přitom nejsou předloženy přesvědčivé důvody (obecná kritika analýzy 
situace na trhu práce obsažené ve Zprávě RIA je uvedena v bodě 1. výše a podrobněji také 
dále). Aktuální poptávka po kuchařích, číšnících a servírkách je na trhu práce značná, 

VYSVĚTLENO  
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 
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např. podle Analýzy neobsazenosti VPM podle profese za 2. čtvrletí 2017 dostupné na 
Integrovaném portálu MPSV4 bylo k 31.7.2017 poptáváno cca 5,5 tisíc kuchařů a cca 3,2 
tisíce čísníků/servírek.  
 
Zahrnutí výše uvedených prací do přílohy nařízení 64/2009 může zásadním způsobem 
pomoci zejména podnikatelům v oblasti ubytovacích a restauračních služeb, tedy 
v oblastech, které trpí zásadními sezónními výkyvy, a kteří právě tyto sezónní výkyvy řeší 
i využíváním zaměstnanců dočasně přidělených agenturami práce. Za situace, kdy trh 
práce tuzemských zaměstnanců je takřka „vylidněn“, je pak pro restauratéry a hoteliéry 
velmi obtížné získávat na krátkodobé sezónní výkyvy pracovní sílu. Je navíc nezbytné vzít 
v úvahu tu skutečnost, že ne každý uchazeč o zaměstnání disponuje dostatečnými 
kvalitami, aby mohl vykonávat práci v restauračních/ubytovacích zařízeních vyšší kvality 
(segment trhu restauračních a ubytovacích zařízení je specifický právě tím, že klienti 
(hosté) hodnotí nejen dostupnost služeb, ale především jejich kvalitu, která je dána 
z převážné části kvalitou personálu). Tento nedostatek kvalifikovaných pracovníků nelze 
řešit ani vyššími mzdami, protože jejich počet je početně omezen a nedostatek dlouhodobě 
získávaných znalostí a zkušeností nelze nahradit ani vyšší ochotou k práci. V oblasti 
cestovního ruchu je pak velmi významná i jazyková vybavenost, a to i méně 
frekventovanými jazyky, jakož i znalost kulturních tradic jiných zemí. 
 
Výše uvedené dobře ilustruje nevhodnost matematického porovnávání počtu uchazečů o 
zaměstnání a počtu volných pracovních míst pouze s přihlédnutím ke klasifikaci CZ-
ISCO. Samotná skutečnost, že na jedno VPM je v evidenci uchazečů o zaměstnání vedeno 
více uchazečů, neznamená, že některý z těchto uchazečů je vhodný pro práci u 
konkrétního zaměstnavatele v konkrétním restauračním či ubytovacím zařízení. Využití 
nekvalitního personálu pak sebou nese i riziko zhoršení pověsti České republiky mezi 
zahraničními turisty a pokles počtu dobře situovaných zahraničních návštěvníků 
z vyspělých zemí. Z těchto důvodů restaurační a ubytovací zařízení trpí nedostatkem 
kvalifikované pracovní síly i nedostatkem lidí se znalostí cizích jazyků a dovedností, a 
uvolnění dočasného přidělování cizinců ze třetích zemí agenturami práce v této oblasti by 
pro tento segment trhu bylo velmi povzbuzujícím impulsem. 
 
Pokud jde o další navrhované pozice, uklízeči a pomocníci v hotelích jsou jednou z 
nejpoptávanějších skupin VPM. Mezi dlouhodobě poptávané pozice ve 
výrobě, maloobchodě i velkoobchodě patří také pomocní pracovníci ve výrobě, v dopravě 
a skladování. Opět jde o práce vhodné pro agenturní zaměstnávání (včetně cizinců ze 
třetích zemí), protože v případě zhoršení ekonomické situace je možné relativně rychle 
počet těchto míst regulovat. Zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání i cizinecké 

                                            
4 Zpráva RIA přitom vychází z údajů nejnověji k 31.3.2017, tj. měla by být v tomto ohledu aktualizována.  
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legislativy zmiňované výše v bodě 1. (a v neposlední řadě neochota dovolit vstup agentur 
práce do Režimu Ukrajina) představují podle názoru SP ČR dostatečnou ochranu před 
zneužíváním dočasného přidělování cizinců legálními agenturami práce. Zachován zůstává 
také dohled krajských poboček Úřadu práce. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 
 

D Obecně k návrhu 
Již v červnu tohoto roku jsme se vyjadřovali k záměru novely nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o 
stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu 
práce u uživatele zprostředkovávat, a upozorňovali jsme na jeho naprostou nesrozumitelnost z 
hlediska gramatického výkladu i výkladu dle Legislativních pravidel vlády. Důvodová zpráva 
tvrdí, že „Z návrhu nařízení vlády tedy vyplývá, že agentura práce může cizince dočasně 
přidělovat k výkonu práce u uživatele, pokud se jedná o druhy prací, pro něž je požadováno 
vysokoškolské vzdělání, nebo se jedná o druhy prací uvedené v příloze nařízení vlády (…)“, 
avšak není tomu tak. Věcně byl požadavek „střední vzdělání s maturitní zkouškou“ nahrazen 
požadavkem na vysokoškolské vzdělání, ale stavba věty je stejná a tudíž nesrozumitelná.     

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění § 1 nařízení vychází z formulace zmocnění 
uvedeného v § 64 zákona o zaměstnanosti (Vláda 
může nařízením stanovit druhy prací, které agentura 
práce nemůže formou dočasného přidělení  
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat). 

Z 1. K článku I bod 1 zní:  
„1 § 1 zní:  
§ 1 
 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele (§ 14 odst. 1 písm. b) zákona): 
a) pro práce v podzemí hlubinných dolů nebo 
b) pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než 
vysokoškolské vzdělání a nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.“ 
 
Odůvodnění: 
Problémem je již stávající znění § 1, neboť z něj není jasné, zda jde o podmínky, které musejí 
být splněny kumulativně či nikoliv. Není nám známo, zda všechny práce uvedené v příloze 
jsou bez VŠ vzdělání. Je-li tomu a je-li záměrem předkladatele, že budou obecně vyloučeny 
profese bez VŠ vzdělání s tím, že příloha bude obsahovat „výjimku“ a budou zde uvedeny ty 
profese bez VŠ, pro které zákaz platit nebude, jde o kumulativní podmínky, které musejí být 
splněny současně, a tomu odpovídá námi navrhovaný text v písm. b), tedy tyto podmínky 
musejí být spojeny spojkou „a“ a bez čárky. Současný i navrhovaný text by při ponechání 
stávající stavby věty byl v rozporu s Legislativními pravidly vlády čl. 42 odst. 2.  
Dále je náš návrh doplněn o požadavek úplného zákazu možnosti, aby agentura práce pro 
cizince zprostředkovávala zaměstnání formou dočasného přidělení u uživatele k výkonu práce 
v podzemí hlubinných dolů. Důvodem je požadavek na bezpečnost. Práce v dole přináší jak 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

d) práci v podzemí hlubinných dolů, 
e) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

f) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 
 

K návrhu pod písm. b) - NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě akceptace jiné zásadní připomínky bude 
agentuře práce umožněno 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. 
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rizika předvídatelná, tak i nepředvídatelná a často vyžaduje rychlé a automatické reakce v 
krizových situacích. Bylo by hazardováním se životem zaměstnanců (i dalších osob), kdyby 
zde pracovali lidé, jejichž znalost češtiny stačí na dorozumívání v běžných situacích, ale ne v 
krizových, navíc komplikovaných zhoršenými podmínkami z hlediska zraku, sluchu, 
vibracemi, otřesů! A v neposlední řadě připomínáme, že na Balkáně je pro „ano“ používán 
nonverbální prostředek, který je u nás vnímán jako „ne“. Takové neporozumění může mít v 
dole fatální následky! 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.    

 

Z 2. K bodu 2 návrhu 
Z přílohy č. 1 (Klasifikace zaměstnanců CZ-ISCO) požadujeme vyjmout tyto profese: 
 
751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci 
816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 
818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení 
821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 
931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví. 
 
Odůvodnění: 
ČMKOS vždy respektovala požadavky zaměstnavatelů, že je vhodné řešit nedostatek 
kvalifikovaných (vysoce kvalifikovaných) zaměstnanců. Výčet prací uvedený v příloze č. 1 
pak ale celou tuto koncepci staví na hlavu tím, že se připouští zprostředkování i pro 
nekvalifikované práce. S tím ČMKOS zásadně nesouhlasí, jedná se zcela zjevně o „dovoz 
levné práce“ z třetích zemí.  
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.    

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Z přílohy nařízení budou vyňaty klasifikace 
zaměstnání: 
921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví 
a rybářství 
931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby 
a stavebnictví  
 
Ostatní druhy klasifikace zaměstnání, které 
připomínkové místo navrhuje vyjmout z přílohy 
nařízení (751 Výrobci a zpracovatelé potravin 
a příbuzní pracovníci, 816 Obsluha strojů na výrobu 
potravin a příbuzných výrobků, 818 Ostatní obsluha 
stacionárních strojů a zařízení a 821 Montážní 
dělníci výrobků a zařízení) budou v příloze i nadále 
ponechány, neboť poptávka po těchto profesích 
nadále trvá a zaměstnavatelům se tato volná 
pracovní místa nedaří obsadit uchazeči  
o zaměstnání z řad občanů České republiky ani 
ostatních státu Evropské unie. Zde rovněž neplatí 
argument cenového dumpingu, neboť průměrné 
mzdy v těchto kategoriích dosahují více než 80% 
průměrné mzdy v národním hospodářství (v roce 
2016 se v hlavní třídě 7 jednalo o 85,5 % průměrné 
mzdy v národním hospodářství a v hlavní 
třídě 8 dosahovala výše průměrné mzdy 82,5% 
průměrné mzdy v národním hospodářství). V tomto 
smyslu MPSV doplní opodstatněnost předloženého 
návrhu v Závěrečné zprávě hodnocení dopadu 
regulace (RIA). 
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Z 3. Dále zásadně trváme na tom, že cizinci z třetích zemí, kteří dosáhli vysokoškolského 
vzdělání, mohou být přidělováni agenturami práce pouze na práce v technických oborech, pro 
které mají požadované vzdělání. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO - ROZPOR 
Na českém trhu práce existuje skupina 
zaměstnavatelů, kteří využívají služeb agentury 
práce i pro přidělování vysokoškolsky vzdělaných 
odborníků z jiných oborů než technických. 
 

D 4. Dále doporučujeme, aby předkladatel zvážil možnost předpis zrušit a vydat nový, vzhledem 
k tomu, že věcná úprava je obsažena právě jen v paragrafu, který navrhujeme upravit. 
 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z důvodu potřeby aktualizace přílohy podle situace 
na trhu práce i nadále trváme na současné formě 
nařízení. 
 

Hospodářská 
komora  
České republiky 

Z Obecné zásadní připomínky 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) přivítala změnu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, kterou se umožňuje agenturám práce zprostředkovávat 
firmám na volná pracovní místa i cizince. Soukromý sektor trpí dlouhodobým nedostatkem 
pracovních sil, proto vítáme každé legislativní opatření, které má potenciál usnadnit nábor 
zaměstnanců. 
Navržená novela nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce 
nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, však 
významně oklešťuje zákonnou možnost agenturního zaměstnávání cizinců, neboť stanoví jako 
kvalifikační požadavek pro agenturně nabízené profese vysokoškolské vzdělání. 
Upozorňujeme, že kvalifikaci nelze vždy ztotožňovat s dosažením určitého formálního stupně 
vzdělání (například odborník na moderní technologie nemusí mít nutně vysokoškolské 
vzdělání). Navíc paralelně vedle systému školního vzdělání existuje další systém, a to systém 
Národní soustavy kvalifikací. Ten umožňuje získání příslušné kvalifikace ve speciálním 
režimu zákona  
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
Čistě formalistické pojetí kvalifikačních předpokladů pro výkon činností, u nichž je na trhu 
nedostatek pracovníků tak může fakticky znemožnit nábor zaměstnanců-cizinců 
prostřednictvím agentur práce. 
Máme za to, že předkladatel se omezil pouze na vyhodnocení aktuální poptávky na trhu práce a 
nekoncepčně navrhuje otevření trhu agenturního zaměstnávání cizincům výlučně v těch 
oblastech, kde aktuálně existuje poptávka. Jiné oblasti pracovního trhu zůstávají z tohoto 
benefitu vynechány. Navíc návrh vychází pouze ze statistických údajů o počtu uchazečů o 
zaměstnání na jedno volné pracovní místo, aniž by jakkoliv zohledňoval faktický zájem 
uchazečů o zaměstnání vykonávat práci a dále rovněž kvalitu a skutečnou kvalifikaci těchto 
uchazečů o zaměstnání ve vztahu k práci, kterou by dle statistiky měli zastávat. Byť se jedná o 
nařízení vlády, tedy právní normu, která má být poměrně flexibilní s možností reagovat za 
změnu faktické situace a podmínek v oblasti právní úpravy, samotná zpráva RIA uvádí, že 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nařízení nebylo novelizováno po dobu 8 let, 
protože po celou tuto dobu mohlo být využíváno 
pouze pro omezenou skupinu cizinců a předkladatel 
jej tudíž nepovažoval za potřebné novelizovat  
(u cizinců uvedených v § 98 zákona  
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aktuální znění bylo od svého vyhlášení nikdy změněno, tedy po dobu více než 8 let, a to přesto, 
že se trh práce za tu dobu velmi zásadně proměnil. Argumentace týkající se nutnosti správného 
označení i druhů prací je nepřiléhavá ve vztahu k navrhované změně ustanovení § 1, která 
zpřísňuje přístup k cizincům, kteří nedosáhli vysokoškolského vzdělání. 

o zaměstnanosti, u kterých se k výkonu práce 
nevyžaduje některá z forem oprávnění 
k zaměstnání, byla většinou využívána forma 
přímého zaměstnání; pro většinu cizinců - držitelů 
zelené kary nebo modré karty mohlo být nařízení 
využíváno pouze v období od jeho vydání, tj. od 
března 2009 do 31. 12. 2011; cizinci se zelenou 
kartou nemohli být přidělováni již od 1. 1. 2009, 
cizinci s povolením k zaměstnání mohli být 
přidělováni do 1. 1. 2012). 

Z 1. K ustanovení § 1 

Navrhujeme text upravit takto: 

„Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 písm. b) zákona] pro takové 
druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní 
zkouškou5 a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.“ 

Odůvodnění:  

HK ČR nesouhlasí se zásadním zpřísněním kvalifikačních požadavků za situace, kdy na 
českém trhu chybí zaměstnanci pro profese nevyžadující vysokoškolské vzdělání, ale pouze 
středoškolské, případně učňovské. Tuto skutečnost ostatně výslovně zmiňuje RIA 
k předloženému materiálu, která vychází ze statistických dat a analýz situace na trhu práce. 
Má-li novela nařízení skutečně zohlednit aktuální stav a odpovídat vývoji nabídky a poptávky 
na trhu práce, jak předkladatel výslovně uvádí v obecné části důvodové zprávy, je třeba 
zachovat původní kvalifikační limit. 

2. Alternativa k připomínce č. 1 

Pokud by předkladatel trval na původní podmínce vysokoškolského vzdělání, navrhujeme text 
upravit tak, aby byly zohledněny profese vyžadující pouze středoškolské vzdělání, avšak 
neuvedené v příloze nařízení vlády. 

 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 
 

Z 3. Připomínka k příloze nařízení vlády 

Navrhujeme přílohu doplnit o následující profese: 

NEAKCEPTOVÁNO  
Příloha je navržena na základě údajů sledovaných 
MPSV a rovněž z údajů vyplývajících z Analýzy 

                                            
5 § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
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422 Pracovníci informačních služeb 

512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 

513 Číšníci, servírky, barmani a příbuzní pracovníci 

752   Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci 

911  Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných 
objektech 

912 Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci 

932   Pomocní pracovníci ve výrobě 

933   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování 

941 Pomocní pracovníci při přípravě jídla 

962   Ostatní pomocní pracovníci 

Odůvodnění:  

Z podnikatelské praxe vyplývá potřeba obsazení volných pracovních na uvedených pozicích. 
Dlouhodobě se nedaří zajistit tuzemské zaměstnance, proto navrhujeme rozšířit možnost 
zaměstnávání cizinců i v těchto oborech. 

 

Druhy prací, pro něž může agentura práce dočasně přidělit cizince k výkonu práce u uživatele, 
jsou návrhem řešeny velmi úzce a nekoncepčně. Jako příklad lze uvést zahrnutí kategorie 
„524“ zahrnující mimo jiné modelky, podomní prodejce a obsluhu v rychlém občerstvení, 
avšak už nejsou zahrnuty kategorie „512“ a „513“, takže jiní odborníci (např. barmani a 
baristé“ a obsluha v restauračních zařízeních vyšší kvality, než jsou rychlá občerstvení (např. 
číšníci a servírky) už v těchto druzích práce zahrnuti nejsou. Pro takto selektivní postup přitom 
nejsou dány přesvědčivé důvody, a to ani v předkládané zprávě RIA, kdy tato vychází pouze 
z aktuálních údajů na trhu práce. 
Zahrnutí dalších navržených druhů prací zásadním způsobem pomůže podnikatelům v oblasti 
ubytovacích a restauračních služeb, tedy v oblastech, které trpí zásadními sezónními výkyvy, a 
kteří právě tyto sezónní výkyvy řeší i využíváním zaměstnanců dočasně přidělených 
agenturami práce. Za situace, kdy trh práce tuzemských zaměstnanců je takřka „vylidněn“, je 
pak pro restauratéry a hoteliéry velmi obtížné získávat na krátkodobé sezónní výkyvy pracovní 
sílu. Je navíc nezbytné vzít v úvahu tu skutečnost, že ne každý uchazeč o zaměstnání disponuje 
dostatečnými kvalitami, aby mohl vykonávat práci v restauračních/ubytovacích zařízeních 
vyšší kvality. 
Segment trhu restauračních a ubytovacích zařízení je specifický právě tím, že klienti (hosté) 

nabídky a poptávky na trhu práce za rok 2015 
a 2016 (viz RIA), ze kterých nevyplývá zvýšená 
poptávka po navrhovaných druzích prací. 
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hodnotí nejen dostupnost služeb, ale (a to především) jejich kvalitu, která je dána z převážné 
části kvalitou personálu, který klienty obsluhuje, ať již jde o číšníky, servírky, kuchaře, 
pokojské, recepční atd. Restauratér či hoteliér provozující provoz vyšší kvality si tak z hlediska 
svého dobrého jména a renomé nemůže dovolit přijmout každého uchazeče o zaměstnání, 
protože by tím ohrozil své vnímání v očích klientů a tím do budoucna i své podnikání. Jedná se 
tedy o samoregulační vlivy, které zásadně přispívají ke kultivaci pracovního prostředí 
prostřednictvím kladení vyšších nároků od samotných zaměstnavatelů, což je vždy efektivnější 
než „regulace shora“. Zároveň zde vzniká riziko, že výčtem druhů prací může dojít 
k opomenutí některých z nich, což v budoucnu může zaměstnavatelům v konkrétní oblasti 
ztížit jejich činnost. 
Zároveň platí, že hosté ocení kvalitní a rychlou službu bez toho, aby vnímali, zda takovou 
službu poskytne občan České republiky, některého ze států EU anebo občan státu mimo EU. 
Uvedené proto ukazuje na nevhodnost matematického porovnávání počtu uchazečů o 
zaměstnání a počtu volných pracovních míst pouze s přihlédnutím ke klasifikaci CZ-ISCO. 
Ještě jinak řečeno samotná skutečnost, že na jedno volné pracovní místo je v evidenci 
uchazečů o zaměstnání vedeno více uchazečů, neznamená, že některý z těchto uchazečů je 
vhodný pro práci u konkrétního zaměstnavatele v konkrétním restauračním či ubytovacím 
zařízení.  
Z těchto důvodů restaurační a ubytovací zařízení trpí nedostatkem pracovní síly a uvolnění 
dočasného přidělování cizinců agenturami práce v této oblasti by pro tento segment trhu bylo 
velmi povzbuzujícím impulsem. Proto též navrhujeme doplnění přílohy nařízení vlády o výše 
uvedené druhy prací. 
Počet volných pracovních míst na úřadech práce dosáhl 188 tisíc, přičemž uklízeči a pomocníci 
v hotelích jsou čtvrtou nejpoptávanější skupinou na úřadech práce (6 759 volných míst). Mezi 
trvale poptávané pozice, kde chybí zaměstnanci, patří také kuchaři (5 535 volných míst), 
číšníci  
(3 057 volných míst). Skutečnost, že se struktura nejvíce poptávaných pozic téměř nemění, 
svědčí o tom, že naši občané nemají o práci na těchto pozicích velký zájem. Tato skutečnost 
omezuje možnost dalšího rozvoje firem a spíše povede k tomu, že většina firem bude hledat 
cesty, jak pracovní místa nahrazovat novými technologiemi. Jakékoli omezení možnosti 
obsadit dané pracovní pozice, byť agenturními zaměstnanci je tedy přímo v rozporu s 
hospodářskými zájmy státu, podnikatelů a v konečném dopadu všech občanů České republiky. 
Připomínáme, že stále platí, že cizinec musí před přidělením získat povolení k zaměstnání, 
zaměstnaneckou kartu či modrou kartu, takže dohled krajských poboček Úřadu práce nad 
zaměstnáváním a dočasným přidělováním cizinců je plně zachován a tím jsou dostatečně 
chráněna práva a povinnosti jak cizinců, tak uživatelů, tak agentur práce. Samotné omezení 
v podobě nutnosti získat předem povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu či modrou 
kartu proto vnímáme jako dostatečnou ochranu před zneužíváním dočasného přidělování 
cizinců. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

D 
K  Obecné části a Zvláštní části (čl. I) Odůvodnění a Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace 
 
Kromě předkládací zprávy není nikde v materiálu zmíněna a odůvodněna navrhovaná změna § 
1, která se týká nahrazení středního vzdělání s maturitní zkouškou vysokoškolským vzděláním. 
Doporučujeme ve výše zmíněných dokumentech upravit. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYPOŘÁDÁNO JINAK 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 
D 

K  Obecné části a Zvláštní části (čl. I) Odůvodnění a Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace 
 
Neboť oproti současnému stavu se z nové přílohy vypouští povolání zdravotnických 
pracovníků a pracovníků v příbuzných oborech, s výjimkou léčitelů (v současné době v příloze 
jsou jako položka 32 KZAM), požadujeme rovněž tuto skutečnost zmínit ve výše zmíněných 
dokumentech, zejména v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Odůvodnění nařízení bude doplněno. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

D Doporučující připomínka: 
 
K čl. I bodu 1 
Doporučujeme ustanovení přeformulovat tak, aby povinnost byla stanovena pozitivně, a 
nikoliv negativně.  
Ustanovení by mohlo znít například následovně: 
„Agentura práce může pro cizince (§ 85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele  
[§ 14 odst. 1 písm. b) zákona] pouze pro takové druhy prací, k jejichž výkonu je požadováno 
vysokoškolské vzdělání1), a prací, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.“. 
 
Odůvodnění: 
Ustanovení je v navrhované podobě velice nesrozumitelné. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění § 1 nařízení vychází z formulace zmocnění 
uvedeného v § 64 zákona o zaměstnanosti (Vláda 
může nařízením stanovit druhy prací, které agentura 
práce nemůže formou dočasného přidělení 
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat). 
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Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

D 
1. K materiálu, čl. I, bod 1.: Nepovažujeme za vhodné v poznámce pod čarou č. 1 
odkazovat na konkrétní ustanovení a zvláště pak na pouhé řádné ukončení studijních 
programů. Z hlediska komplexnosti vysokoškolského vzdělání považujeme za vhodnější 
v poznámce pod čarou obecně odkázat na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 
D 2. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: Považujeme za vhodné, aby 

bylo již z nadpisu patrné, že se jedná o znění daného nařízení vlády s vyznačenými 
navrhovanými změnami. Doporučujeme na konec nadpisu doplnit text „, s vyznačením 
navrhovaných změn“. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Text platného znění bude doplněn. 

D 3. K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn, § 1: Upozorňujeme, že 
stanovení druhů prací negativním výčtem (respektive uvedení dvojité negace) může vést k 
interpretačním pochybnostem, kdy např. uvedené práce v příloze by mohly být chybně 
chápány jako další podmínka vedle požadavku vysokoškolského vzdělání. Doporučujeme 
předmětný paragraf změnit tak, aby byly druhy prací stanoveny výčtem pozitivním a předešlo 
se tak možným výše zmíněným problémům. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění § 1 nařízení vychází z formulace zmocnění 
uvedeného v § 64 zákona o zaměstnanosti (Vláda 
může nařízením stanovit druhy prací, které agentura 
práce nemůže formou dočasného přidělení 
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat). 
 

Úřad vlády ČR – 
odbor kompatibility 

D Nad rámec předloženého návrhu – k § 1: 
 
Toto ustanovení omezuje v případě cizinců možnost agenturního zaměstnávání formou 
dočasného přidělení k výkonu práce pro činnosti, k jejichž výkonu postačuje nižší než 
vysokoškolské vzdělání, resp. činnosti, které nejsou uvedeny v příloze k nařízení vlády. 
 
Dle § 85 zákona o zaměstnanosti se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný 
příslušník a dále rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3 zákona 
Cizincem, na kterého se návrh vztahuje, se tedy rozumí tzv. příslušník třetí země, tedy osoba, 
která není ani občanem ČR, ani občanem jiného členského státu EU, a ani jejich rodinným 
příslušníkem.  
 
Ač jsou občané EU a členové jejich rodin z omezení daných návrhem vyloučeni, je nutné mít 
na zřeteli, že podle sekundárních předpisů EU dochází k rozšiřování práv na rovné zacházení 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 
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také u některých kategorií státních příslušníků třetích zemí, u kterých se (někde více, někde 
méně explicitně) pravidla dotýkají i postavení na trhu práce. Například čl. 11 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2003/109/ES zaručuje dlouhodobě pobývajícím rezidentům právo na stejné zacházení 
jako státním příslušníkům daného členského státu, a to mimo jiné v oblasti přístupu k 
zaměstnání, k samostatné výdělečné činnosti a dále v případě zajištění pracovních podmínek a 
podmínek zaměstnávání (za předpokladu, že se nejedná o výkon veřejné moci). Práva cizích 
státních příslušníků jsou deklarována rovněž v čl. 14 směrnice 2003/86/ES, kde je stanoveno, 
že rodinní příslušníci osoby usilující o sloučení rodiny mají stejně jako osoba usilující o 
sloučení rodiny právo na přístup ke vzdělání a přístup k zaměstnání nebo samostatné výdělečné 
činnosti (podobně i čl. 26). Nároky cizích státních příslušníků na stejné zacházení jsou 
uvedeny rovněž v čl. 12 odst. 1 a 4 směrnice 2011/98/EU, byť zde se nemluví přímo o přístupu 
na trh práce (pracovníci ze třetích zemí, kteří jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c), mají 
právo na rovné zacházení ve srovnání se státními příslušníky členského státu, ve kterém 
pobývají, pokud jde o pracovní podmínky, včetně odměňování, propouštění a zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti“. Explicitnější vyjádření však obsahuje další navazující směrnice 
2016/801, viz např. její čl. 24 a 25. 
 
Je tudíž otázkou, o jaké ustanovení práva EU je možné opřít odlišný režim pro agenturní 
zaměstnávání pro některé cizince ze třetích zemí, když jiné prameny práva EU směřují k 
rozšiřování práv těchto osob, a to i v oblasti přístupu k zaměstnání. Směrnice o agenturním 
zaměstnávání (2008/104/ES) sice výjimky připouští, ty jsou ale formulovány v obecné rovině a 
objektivně6, a je tudíž diskutabilní, nakolik je těmito výjimkami připuštěno jít proti cílům 
směrnic jiných a založit nerovné zacházení na trhu práce. 
Jsme tudíž názoru, že stávající znění § 1, které nezaručuje v oblasti přístupu k zaměstnání 
některým státním příslušníkům třetích zemí stejná práva, jakých požívají občané ČR či občané 
členských států EU, resp. jejich rodinní příslušníci, nenaplňuje principy stanovené unijní 
legislativou a je vůči těmto osobám diskriminační.  
 
 
Závěr: 
Návrh nařízení v předloženém rozsahu nezapracovává právo EU.  
Nad rámec předloženého návrhu však podotýkáme, že stávající znění paragrafu 1 nenaplňuje 
požadavky práva EU a může vůči dotčeným osobám zakládat nerovné postavení. 

Asociace 
poskytovatelů 
personálních služeb 

Z Vzhledem k současnému stavu a předpokládanému vývoji na trhu práce uplatňujeme v rámci 
meziresortního připomínkového řízení do navrhovaného Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., do 
části výčtu navrhovaných povolených klasifikacích zaměstnání, i další klasifikace zaměstnání 
(CZ-ISCO) a to: 932 Pomocní pracovníci ve výrobě a 933 Pomocní pracovníci v dopravě 
a skladování. Jedná se o druhy prací, na které je na trhu práce dlouhodobě poptávána pracovní 
síla. Tato připomínka je zásadní.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Příloha je navržena na základě údajů sledovaných 
MPSV a rovněž z údajů vyplývajících z Analýzy 
nabídky a poptávky na trhu práce za rok 2015 
a 2016 (viz RIA), ze kterých nevyplývá zvýšená 
poptávka po navrhovaných druzích prací. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS7CHEN3)



17 
 

 

Z Dále chceme ponechat v návrhu nařízení úroveň středoškolského vzdělání (nikoliv nově 
navrhované vysokoškolské). Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 1 nařízení vlády bude upraveno 
následovně: 
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) 
zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného 
přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 
písm. b) zákona] pro 

a) práci v podzemí hlubinných dolů, 
b) takové druhy prací, k jejichž výkonu 

postačuje nižší stupeň vzdělání než střední 
vzdělání s maturitní zkouškou1), nebo 

c) takové druhy prací, které nejsou uvedeny v 
příloze k tomuto nařízení. 

 
 
V Praze dne 11. října 2017 
 
_______________________ 
6 Čl. 4 odst. 1: „Zákazy nebo omezení týkající se agenturního zaměstnávání mohou být odůvodněny pouze na základě obecného zájmu souvisejícího zejména 
s ochranou zaměstnanců agentur práce, s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s potřebou zajistit náležité fungování trhu práce a zamezit 
možnému zneužívání.“. 
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