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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 

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 Definice problému 
Návrh novely 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 (dále jen „nařízení vlády“), je předkládán v souvislosti 
s potřebou upravit seznam druhů prací, které jsou uvedeny v příloze nařízení vlády tak, aby 
odpovídal aktuálnímu stavu a predikovanému vývoji nabídky a poptávky na trhu práce, a to 
zároveň s přihlédnutím ke změně 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 nově 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 provedení 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), které je účinné od 
1. ledna 2011 a nahrazuje 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.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu 
Nařízení vlády bylo přijato na základě zmocnění obsaženého v  § 64 zákona o zaměstnanosti, 
podle něhož může vláda nařízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemůže formou 
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat. I když si je předkladatel 
vědom, že existuje určitý nesoulad mezi zněním § 64 zákona o zaměstnanosti a úvodní větou 
nařízení vlády, který může způsobovat určitou nesrozumitelnost pro uživatele tohoto 
předpisu, má za to, že návrh nařízení se zmocněním uvedeným v zákoně o zaměstnanosti plně 
koresponduje, neboť v souladu s jeho zněním je § 1 nařízení vlády koncipován negativně.  
 
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. Podle dřívější právní úpravy zákona 
o zaměstnanosti se nařízení vlády týkalo kategorie osob ze třetích zemí, u kterých k výkonu 
práce na území České republiky není vyžadována žádná z forem oprávnění k zaměstnání, 
protože pouze tito cizinci mohli být agenturou práce dočasně přidělováni k výkonu práce 
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u uživatele. Cizinci - držitelé zaměstnanecké, modré karty nebo povolení k zaměstnání 
nemohli být tímto způsobem k uživateli přidělováni vůbec, což bylo upraveno v  § 66 zákona  
o zaměstnanosti. Novela § 66 zákona o zaměstnanosti umožnila, aby agentura práce dočasně 
přidělila k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, 
modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. 
 
Stávající podoba přílohy nařízení vlády vychází ze situace, která se vztahovala  
k 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 dočasné přidělování k uživatelům regulovat. Statistická 
zjištění a analýzy nabídky a poptávky na trhu práce prokazují, že zaměstnavateli je v současné 
době poptávána pracovní síla i v jiných odvětvích, než která jsou uvedena v příloze nařízení 
vlády, přičemž u jiných druhů prací je naopak nabídka pracovní síly tuzemských uchazečů 
o zaměstnání dostatečná.  
 
Nařízení vlády nebylo od svého vstupu v účinnost v roce 2009 novelizováno, a proto jej 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, i s ohledem na změnu právní úpravy § 66 zákona 
o zaměstnanosti, podrobilo rozboru ve vztahu k současným trendům ve vývoji na trhu práce, 
včetně zhodnocení nutnosti aktualizace tohoto nařízení v souvislosti se změnami označení 
v něm uvedených klasifikací zaměstnání. Ministerstvo práce a sociálních věcí dospělo 
k závěru, že stávající podoba nařízení vlády neodpovídá současnému stavu nabídky 
a poptávky na trhu práce v České republice, přičemž je nutné, aby byly také správně označeny 
i druhy prací obsažené v příloze nařízení vlády v souladu s aktuálně užívaným označováním 
klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. 
  
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Subjekty dotčenými navrhovanou právní úpravou jsou zaměstnavatelé - agentury práce, 
podnikatelské subjekty - uživatelé, k nimž jsou k výkonu práce cizinci dočasně přidělováni, 
a cizinci, kteří mohou být dočasně přidělováni agenturou práce k výkonu práce u uživatele 
(jedná se o cizince definovaného zákonem o zaměstnanosti – podle § 85 zákona 
o zaměstnanosti se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje 
občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky, 
který není státním příslušníkem České republiky ani jiného členského státu Evropské unie). 

 
1.5 Popis cílového stavu 
Cílem navrhované 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 má za cíl reflektovat i změnu právní úpravy obsaženou § 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. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
Pokud by nebyly v nařízení vlády, které má sloužit jako flexibilní nástroj k ovlivňování 
nabídky a poptávky na trhu práce, zohledněny změny aktuálních potřeb zaměstnavatelů na 
trhu práce, kteří využívají zprostředkování zaměstnání formou přidělování zaměstnanců 
k uživatelům, nastala by nerovnováha na trhu práce, kdy v některých odvětvích by přetrvával 
nedostatek pracovních sil a naopak. 
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2. Návrh variant řešení 

 
Varianta 1: „Nulová“ 
Nepřijetí novelizace nařízení vlády by znamenalo nerespektovat skutečnost, že stav nabídky 
a poptávky na trhu práce u určitých druhů prací se změnil. Zaměstnavatelům, kteří se potýkají 
s nedostatkem pracovní síly u určitých druhů prací, nebude i nadále umožněno, aby pro jejich 
výkon získali cizince formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele. Ve svém 
důsledku by tak podnikatelské subjekty mohly přicházet o zakázky, což by negativně 
ovlivňovalo jejich hospodaření, případně i existenci. 
 
Varianta 2: Novelizace nařízení vlády s použitím vymezení poptávaných profesí na základě 
stavu ke dni 31. 3. 2017 
 
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny skupiny zaměstnání podle CZ-ISCO seřazené podle 
počtu uchazečů o zaměstnání (dále jen „UoZ“) připadajících na jedno hlášené volné pracovní 
místo (dále jen „VPM“), a to podle statistických dat Ministerstva práce a sociálních věcí ke 
dni  31. 3. 2017. Do tabulky byly vybrány pouze skupiny zaměstnání s ukazatelem UoZ/VPM 
nižším než 1,75 (75 % republikového průměru – 2,36 UoZ/VPM) a zároveň skupiny 
zaměstnání, v nichž je hlášeno více než 0,5 % z objemu VPM (více než 750 VPM). 

 

 CZ - ISCO UoZ na 1 VPM podíl na VPM 

Počet 
VPM  

Průměrná 
měsíční 
mzda 
podle 
ISPV1 

kód název     

814 Obsluha strojů na výrobu a zpracování 
výrobků z pryže, plastu a papíru 

0,05 1,34% 2 023 23 946 

221 Lékaři (kromě zubních lékařů) 0,13 0,75% 1 136 52 336 

812 
Obsluha zařízení na zpracování a 
povrchovou úpravu kovů a jiných 
materiálů 

0,18 0,82% 
1 241 27 166 

815 
Obsluha strojů na výrobu a úpravu 
textilních, kožených a kožešinových 
výrobků 

0,21 1,26% 
1 903 22 253 

816 
Obsluha strojů na výrobu potravin a 
příbuzných výrobků 0,23 0,53% 

806 21 783 

818 Ostatní obsluha stacionárních strojů a 
zařízení 0,27 1,20% 1 812 26 838 

                                                            
1 údaje za 1. pololetí 2017, za čtvrtletí nejsou údaje podle skupin CZ-ISCO zveřejněny. ISPV nezveřejňuje údaje 
za skupiny podle CZ-ISCO, výpočet MPSV na základě vážených průměrů v podskupinách skupin 
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251 Analytici a vývojáři softwaru a 
počítačových aplikací 0,30 1,76% 2 664 59 228 

226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 0,36 0,69% 1 044 41 729 

322 
Všeobecné sestry a porodní asistentky 
bez specializace 0,38 0,85% 

1 277 24 219 

721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 0,40 3,14% 4 743 28 416 

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,49 7,30% 
11 
018 

24 920 

833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a 
tramvají 0,52 5,08% 7 670 22 867 

524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje 0,56 0,93% 1 398 16 929 

921 Pomocní pracovníci v zemědělství, 
lesnictví a rybářství 0,60 2,53% 3 821 17 3302 

931 Pomocní pracovníci v oblasti těžby a 
stavebnictví 0,64 5,54% 8 362 18 768 

753 Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin 
a pracovníci v příbuzných oborech 

0,83 1,81% 2 729 16 518 

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 0,85 5,02% 7 586 27 338 

741 Montéři, mechanici a opraváři 
elektrických zařízení 

1,00 1,38% 2 078 28 546 

751 
Výrobci a zpracovatelé potravin a 
příbuzní pracovníci 1,12 1,37% 

2 069 17 953 

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení 
(kromě elektrických) 1,31 1,65% 2 490 27 108 

214 Specialisté ve výrobě, stavebnictví a 
příbuzných oborech 1,32 0,60% 908 45 809 

834 Obsluha pojízdných zařízení 1,34 2,95% 4 449 24 994 

243 Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, 
marketingu a styku s veřejností 1,46 0,52% 783 53 606 

422 Pracovníci informačních služeb 1,46 1,61% 2 432 24 257 

311 Technici ve fyzikálních a průmyslových 1,53 1,86% 2 809 34 742 

                                                            
2 údaj za celou třídu 92 dle CZ-ISCO, ISPV za 1. pol. 2017 neobsahuje údaje za příslušné podskupiny náležející 
skupině 921. 
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oborech 

333 Zprostředkovatelé služeb3 1,62 0,63% 950 32 487 

512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní 
kuchaři 1,64 3,11% 4 688 16 666 

 
 
Varianta 3: Novelizace nařízení vlády s použitím vymezení poptávaných profesí 
v dlouhodobějším horizontu  
 
V tabulce přiložené k variantě 3 jsou uvedena sečtená hlášená VPM za období  
1. kalendářního čtvrtletí roku 2016 až 1. kalendářního čtvrtletí roku 2017, vždy počty 
hlášených VPM ke konci daného čtvrtletí, a shodně sečteny počty UoZ. Výsledný ukazatel 
UoZ/VPM je podílem součtu počtu UoZ a součtu počtu VPM. UoZ a VPM, kterým není 
přiřazeno CZ-ISCO, byli rozpočítáni/a poměrně podle podílů skupin na celku, a to tak, že 
UoZ a VPM s určením třídy byli rozpočítáni/a podle podílu skupiny na celé třídě. Pokud není 
určena ani třída, pak tato část VPM a UoZ byla rozpočítána podle podílu skupiny na celku. 
Do tabulky byly vybrány jen ty skupiny, kde počet UoZ na VPM je nižší než 2,175, tj. 75 % 
průměru a zároveň ty, které mají četnost vyšší než 0,5 %. 
 

CZ – ISCO 
UoZ na 
1 VPM  podíl na VPM 

Počet 
VPM 

k 31. 3. 
2017 

Průměrná 
měsíční 

mzda podle 
ISPV kód název 

814 
Obsluha strojů na výrobu a zpracování 
výrobků z pryže, plastu a papíru 0,08 1,28% 

2 023 23 946 

221 Lékaři (kromě zubních lékařů) 0,19 0,75% 1 136 52 336 

812 
Obsluha zařízení na zpracování a 
povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů 0,29 0,70% 

1 241 27 166 

816 
Obsluha strojů na výrobu potravin a 
příbuzných výrobků 0,33 0,52% 

806 21 783 

815 
Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, 
kožených a kožešinových výrobků 0,34 1,29% 

1 903 22 253 

818 
Ostatní obsluha stacionárních strojů a 
zařízení 0,39 1,11% 

1 812 26 838 

251 
Analytici a vývojáři softwaru a počítačových 
aplikací 0,44 1,57% 

2 664 59 228 

                                                            
3  Červeně označené druhy prací vyžadují stupeň vzdělání minimálně úplně střední s maturitou, a proto se 
navrhuje tyto do přílohy nařízení vlády nezahrnovat. U některých druhů prací ve žlutě označené položce je 
požadován pouze výuční list, u některých úplné střední vzdělání s maturitou (např. letečtí mechanici, železniční 
zařízení), považujeme tedy za vhodné, aby i tyto druhy prací byly uvedeny v příloze nařízení vlády. 
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721 Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci 0,51 3,24% 4 743 28 416 

322 
Všeobecné sestry a porodní asistentky bez 
specializace 0,55 0,77% 

1 277 24 219 

226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví 0,55 0,66% 1 044 41 729 

524 Ostatní pracovníci v oblasti prodeje 0,64 1,00% 1 398 16 929 

833 
Řidiči nákladních automobilů, autobusů a 
tramvají 0,68 5,23% 

7 670 22 867 

821 Montážní dělníci výrobků a zařízení 0,72 6,77% 11 018 24 920 

921 
Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví 
a rybářství 1,03 2,17% 

3 821 17 3302 

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 1,06 5,21% 7 586 27 338 

753 
Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a 
pracovníci v příbuzných oborech 1,14 1,83% 

2 729 16 518 

741 
Montéři, mechanici a opraváři elektrických 
zařízení 1,28 1,45% 

2 078 28 546 

931 
Pomocní pracovníci v oblasti těžby a 
stavebnictví 1,39 3,93% 

8 362 18 768 

751 
Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní 
pracovníci 1,60 1,28% 

2 069 17 953 

214 
Specialisté ve výrobě, stavebnictví a 
příbuzných oborech 1,71 0,62% 

908 45 809 

311 
Technici ve fyzikálních a průmyslových 
oborech 1,77 2,09% 

2 809 34 742 

333 Zprostředkovatelé služeb 1,78 0,76% 950 32 487 

834 Obsluha pojízdných zařízení 1,78 3,07% 4 449 24 994 

723 
Mechanici a opraváři strojů a zařízení 
(kromě elektrických) 1,87 1,58% 

2 490 27 108 

422 Pracovníci informačních služeb 1,93 1,74% 2 432 24 257 

241 Specialisté v oblasti financí 2,03 0,58% 736 55 220 

 
Na rozdíl od Varianty 2 je Varianta 3 koncipována jako dlouhodobý průměr, počet VPM však 
takto uvést nelze. Uváděn je tedy pouze aktuální počet VPM k 31. 3. 2017, který neodpovídá 
dlouhodobému poměru uvedenému ve sloupci „podíl na VPM“ 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Na základě preferované varianty lze očekávat větší zájem subjektů o získání povolení ke 
zprostředkování zaměstnání, a to s ohledem na zavedení možnosti dočasně přidělovat 
k výkonu práce u uživatele cizince, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, modré karty nebo 
povolení k zaměstnání. Zároveň s ohledem na novelu zákona o zaměstnanosti, jejíž hlavním 
záměrem byla především účinnější regulace agenturního zaměstnávání s cílem minimalizace 
jeho negativních jevů a posílení postavení seriózních agentur práce, tedy těch agentur, které 
neporušují právní předpisy, a kterou došlo ke zpřesnění a zpřísnění podmínek pro získání 
povolení ke zprostředkování, ke změnám týkajících se ochrany dočasně přidělených 
zaměstnanců, by již nemělo docházet k situacím, které měly za následek, že se agenturní 
zaměstnanci ocitali v pro ně nepříznivém postavení.      
 
3.2 Náklady 
Navrhovaná novela nařízení vlády nepřinese žádné další náklady.  
 
3.3 Přínosy 
Přínosy lze spatřovat v zajištění přehlednosti pro zaměstnavatele v důsledku provedené 
aktualizace klasifikace zaměstnání a aktualizace samotných druhů zaměstnání podle analýzy 
situace na trhu práce, a tím zlepšení možnosti obsadit volné pracovní místo, které se 
zaměstnavateli nedaří obsadit zaměstnanci z řad občanů ČR a ostatních států EU. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta Zvýhodněné subjekty    Znevýhodněné subjekty 
Varianta 1                              Agentury práce (zaměstnavatelé)  

Cizinci 
Uživatelé (fyzické nebo právnické 
osoby) 

Varianta 2                 Cizinci Agentury práce (zaměstnavatelé)  
Uživatelé (fyzické nebo právnické 
osoby) 

Varianta 3              Agentury práce (zaměstnavatelé)  
Cizinci 
Uživatelé (fyzické nebo právnické 
osoby) 

 

 
Varianta 1 „nulová“, tedy zachování současného stavu, v této variantě je užívána již neplatná 
klasifikace zaměstnání a nejsou zohledněny současné potřeby trhu práce, proto nemůže být 
tedy považována za vhodnou ani pro jednoho ze zúčastněných subjektů. 
 
Varianta 2 užívá aktuální klasifikaci zaměstnání, nepostihuje však trendy v oblasti potřeb 
trhu práce a výsledek může být ovlivněn sezónním výkyvem, dále nezohledňuje problém 
dlouhodobě neobsazených VPM, není zcela komfortní jak pro zaměstnavatele, tak uživatele.  
 
Varianta 3 užívá aktuální klasifikaci zaměstnání, a zároveň odráží dlouhodobější trendy na 
trhu práce. Tato varianta je hodnocena jak přínosná pro všechny zúčastněné subjekty. 
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4. Návrh řešení 

 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Varianta 1 „nulová“, tedy zachování současného stavu, který není aktuální, neboť je užívána 
již neplatná klasifikace zaměstnání. Zároveň tato varianta nezohledňuje současné potřeby trhu 
práce. Tato varianta byla vyhodnocena jako nevhodná. 
 
Varianta 2 představuje snadný způsob výpočtu podílu UoZ připadajících na jedno VPM, na 
druhé straně není možné s jeho použitím postihnout trendy a výsledek může být ovlivněn 
sezónním výkyvem. Rovněž nezohledňuje problém dlouhodobě neobsazených VPM. Zároveň 
nejsou zahrnuty všechna VPM a veškeří UoZ, neboť velká část jak VPM, tak UoZ bývá 
zadána na méně než 3 místa CZ-ISCO – dochází tedy k určitému zkreslení. Tato varianta byla 
vyhodnocena jako méně vhodná. 
 
Varianta 3 je založena na způsobu výpočtu, jehož výhodou je zachycení dlouhodobějšího 
trendu podílu počtu UoZ na počtu VPM a rozpočet nezařazených UoZ a VPM, nevýhodou je 
vyšší složitost a rovněž skutečnost, že některá VPM a UoZ se promítnou do výpočtu 
několikrát (nicméně toto bylo eliminováno tím, že počítáno i u UoZ). Tato varianta byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
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. Pro druhy prací uvedené v příloze 
nařízení vlády budou moci být cizinci dočasně přidělováni k výkonu práce u uživatele.  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Účinnost předloženého návrhu novelizace nařízení vlády bude ověřována na základě 
pravidelně prováděných analýz vývoje poptávky a nabídky na trhu práce.  
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Data byla konzultována s věcnými útvary Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Agentury práce 
Dál byly využity následující dokumenty: 
Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-
ISCO), účinné od 1. ledna 2011 
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce za rok 2015 a 2016 
Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2016 

 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Mgr. Veronika Paseková 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor trhu práce 
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Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
Telefon: 221 923 756 
e-mail: veronika.pasekova@mpsv.cz 
 
Mgr. Andrea Veselá 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor trhu práce 
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
Telefon: 221 923 361 
e-mail: andrea.vesela@mpsv.cz  
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