
III. 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) není v souladu s částí I. bodu 3 Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace v případě této vyhlášky uplatňováno, neboť dopady návrhu 

vyhlášky byly již zhodnoceny v rámci RIA zpracované k návrhu zákona č. 222/2017 Sb., 

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen 

„změnový zákon“). 

K provedení výše uvedeného zákona je právní předpis určen, a jeho dopady nepřesahují 

rámec zpracované RIA. Byla tedy naplněna skutečnost uvedená v bodě 3.8 písm. g) Obecných 

zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Navrhované změny nebudou znamenat navýšení 

prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí.   

 

a) Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy 

Změnovým zákonem byla s účinností od 15. 8. 2017 v § 96 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), provedena komplexní úprava sezónního 

zaměstnávání v souvislosti s povinností České republiky transponovat směrnici 2014/36/EU 

o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání jako 

sezónní pracovníci (dále jen „směrnice 2014/36/EU“), přičemž směrnice 2014/36/EU stanoví 

členským státům v čl. 2 odst. 2 povinnost uvést seznam těch odvětví zaměstnání, která 

zahrnují činnosti závislé na ročním období. Transpoziční lhůta směrnici 2014/36/EU  byla 

stanovena do 30. září 2016.  Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika netransponovala 

směrnici 2014/36/EU ve stanovené lhůtě, bylo Evropskou komisí zahájeno řízení o porušení 

unijního práva. Stanovení seznamu odvětví, který zahrnuje činnosti závislé na ročním období 

předpisem nižší právní síly, umožní operativnější změny tohoto seznamu v rámci aktuálních 

potřeb České republiky na poli sezonního zaměstnávání. Za činnost závislou na ročním 

období bude považována činnost, která je vázána na určitou roční dobu podle opakující se 

události nebo typu události na základě sezonních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, 

pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností. Výběr samotných 

odvětví pak vychází z preambule 13 směrnice 2014/36/EU, neboť odvětví v ní uvedená plně 
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korespondují s požadavky trhu práce České republiky. Pro uplatnění v aplikační praxi Úřadu práce 

České republiky při vydávání povolení k zaměstnání podle § 96 zákona o zaměstnanosti byla 

využita klasifikace CZ-NACE. Ekonomické činnosti vztahující se k odvětví stavebnictví 

uvedené v oddílech 41 Výstavba budov, 42 Inženýrské stavitelství a 43 Specializované 

stavební činnosti této klasifikace, nebyly do navrhované vyhlášky i přes vysoký počet 

volných pracovních míst oznámených zaměstnavateli Úřadu práce České republiky zařazeny, 

neboť se jedná o činnosti, které lze v tuzemských zeměpisných podmínkách vykonávat 

v průběhu téměř celého roku a z tohoto důvodu na ně nejsou považovány za činnosti závislé 

na ročním období.  

Navrhovaná vyhláška je v souladu se zmocněním v zákoně o zaměstnanosti a je zpracována 

v mezích tohoto zákona, a to ve znění po úpravách provedených jeho příslušnou novelou. 

Předchozí právní úprava sezónního zaměstnávání doposud takové zmocnění neobsahovala. 

 

b) Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády se zákonem, k jehož provedení je 

navrženo, včetně souladu se zákonným zmocněním k jeho vydání 

Vyhláška je vydávána oprávněným subjektem na základě zmocnění uvedeného v § 96 odst. 5 

zákona o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 222/2017. 

 

c) Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády s mezinárodními smlouvami 

a slučitelnost s právními akty Evropské unie 

Návrh vyhlášky implementuje směrnici 2014/36/EU a není s ní v rozporu.  

Z hlediska principů rovnosti mužů a žen je návrh vyhlášky neutrální (návrh respektuje 

směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení a směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání) a vztahuje 

se stejně na obě pohlaví. 

Návrh vyhlášky není v rozporu se žádnými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána, a je plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAQYDGW4O)



3 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na státní rozpočet a ani ostatní veřejné 

rozpočty, neboť obsahuje pouze výčet činností závislých na ročním období, které může 

cizinec na základě povolení k zaměstnání podle § 96 zákona o zaměstnanosti vykonávat. 

 

e) Dopad navrhované právní úpravy na životní prostředí, dopady ve vztahu k rovnosti 

mužů a žen, sociální dopady a dopad na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na životní prostředí, ani na rovné 

postavení mužů a žen, stejně tak nemá negativní dopady do sociální oblasti ani na 

podnikatelské prostředí.  

 

f) Dopad navrhované právní úpravy na rodiny a specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením. 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na rodiny a specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, na osoby se zdravotním postižením ani na národnostní 

menšiny. 

 

g) Dopad navrhované právní úpravy na vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k 

ochraně soukromí a osobních údajů  

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na dodržování zákazu diskriminace, 

ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

h) Dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost státu. 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na bezpečnost státu. 

 

i) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neznamená žádná korupční rizika, neboť systém regulace 

a kontroly zaměstnávání cizinců na území České republiky zůstává zachován, nepředpokládají 

se korupční rizika v důsledku navrhovaných změn a navrhovanou změnou je pouze výčet 

činností závislých na ročním období, které může cizinec na základě povolení k zaměstnání 

podle § 96 zákona o zaměstnanosti vykonávat. 
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II. Zvláštní část 

 

K § 1 

V souladu s čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, a dále požadavkem obsaženým 

v čl. 28 odst. 1 druhý pododstavec směrnice 2014/36/EU se navrhuje vložení referenčního 

odkazu na směrnici 2014/36/EU. 

 

K § 2 

Navrhuje se seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, 

který jsou členské státy Evropské unie povinny stanovit v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 

2014/36/EU, a to v souladu se Sdělením Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., 

o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). 

 

K § 3 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti co nejdříve, tedy dnem jejího vyhlášení ve Sbírce 

zákonů České republiky, neboť se jedná o úpravu navazující na změnový zákon a transpoziční 

lhůta směrnice 2014/36/EU, která stanoví členským státům povinnost uvést seznam těch 

odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, již uplynula. 
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