
VI. 

 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

§ 1 

Tento zákon 

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, 

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy a podporu vzájemných jednání 

odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Právní vztahy kolektivní povahy, které 

souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními, 

c) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle 

písmene a), 

e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění107) a některé 

sankce za jeho porušení.  

____________________ 

1) Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance 

o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS). 

Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se hromadného propouštění. 

Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech 

na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním 

úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 

vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích 

působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství. 

Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 

94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování 
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zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a 

skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska. 

Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení 

Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců 

nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v 

podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území 

Společenství. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se 

stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v 

Evropském společenství. 

Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské 

společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 

Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí 

podniků nebo závodů. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. 

Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené 

uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých 

aspektech úpravy pracovní doby. 

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. 

Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném 

pracovním poměru (91/383/EHS). 

Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS). 

Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí 

samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/656/EHS). 

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 

kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 

89/391/EHS). 
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Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová 

dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, 

CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES. 

Směrnice 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. 

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě 

pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. 

Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím 

evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých 

aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní 

přeshraniční služby v železniční dopravě. 

Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut 

evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení 

evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a 

projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách 

podniků působících na úrovni Společenství (přepracované znění). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování 

směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) 

č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu („nařízení o systému IMI“). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 

agenturním zaměstnávání. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách 

vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou 

se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 

* * * 
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§ 309 

 

(1) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u 

uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho 

práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci 

agentury práce právně jednat jménem agentury práce. 

  

 (2) Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na 

základě písemného pokynu, který obsahuje zejména 

  

a) název a sídlo uživatele, 

  

b) místo výkonu práce u uživatele, 

  

c) dobu trvání dočasného přidělení, 

  

d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a 

kontrolovat ji, 

  

e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby 

dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury 

práce [§ 308 odst. 1 písm. g)], 

  

f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného 

zaměstnance uživatele. 

  

 (3) Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím 

této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, 

popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle 

podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. 

  

 (4) Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u 

uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v 

přímé souvislosti s ním u uživatele, má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, 

pokud se s uživatelem nedohodne jinak. 

  

 (5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové 

podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky 

srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo 

mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na 

žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez 

žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u 

agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla. 

  

 (6) Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u 

téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení 

neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o 

výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá rodičovskou dovolenou. 
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 (7) Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k 

vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce 

méně výhodná, než je tomu podle § 252 až 256. 

 

(8) Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní smlouvě 

uzavřené u uživatele. 

 

(9) Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, 

která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto 

zaměstnance vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na 

území jiného členského státu Evropské unie; informace musí obsahovat alespoň údaje o 

 

a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie, 

 

b) druhu práce, který má vyslaný zaměstnanec vykonávat, 

 

c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, 

 

d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 

 

e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se 

mu přičítá116).  

____________________ 
91) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
116) Článek 3 odst. 1a třetí pododstavec Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 

 

 

* * * 

 

 

§ 319 

 

 (1) Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslán k 

výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na území České republiky, 

vztahuje se na něho úprava České republiky, pokud jde o 

  

a) maximální délku pracovní doby a minimální dobu odpočinku, 

  

b) minimální délku dovolené za kalendářní rok nebo její poměrnou část, 

  

c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy a příplatky za práci přesčas, 

c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy, složky mzdy stanovené 

v § 114 až 118 nebo složky platu stanovené v § 123 až 130 a § 132, 133 a 135, 
 

d) bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

  

e) pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň, které kojí, a zaměstnankyň do 

konce devátého měsíce po porodu a mladistvých zaměstnanců, 
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f) rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz diskriminace, 

  

g) pracovní podmínky při agenturním zaměstnávání., 

 

h) náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce s tím, že za pravidelné 

pracoviště se považuje obvyklé místo výkonu práce na území České republiky. 
 Věta první se nepoužije, jsou-li práva vyplývající z právních předpisů členského státu 

Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního 

poskytování služeb, pro něho výhodnější. Výhodnost se posuzuje u každého práva 

vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně. 

   

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) a c) se nepoužijí, jestliže doba vyslání zaměstnance 

k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb v České republice nepřesáhne 

celkově dobu 30 dnů v kalendářním roce. To neplatí, jestliže je zaměstnanec vyslán k výkonu 

práce v rámci nadnárodního poskytování služeb agenturou práce. 

 

  (3) Za výplatu mzdy nebo platu do výše podle odstavce 1 písm. c) zaměstnanci 

zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslanému k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb na území České republiky ručí osoba, ke které na základě 

uzavřené smlouvy vyslal zaměstnance k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy 

zaměstnavatel usazený v jiném členském státu Evropské unie, pokud 

  

a) odměna za práci do výše podle odstavce 1 písm. c) nebyla zaměstnavatelem usazeným v 

jiném členském státu Evropské unie zaměstnanci vyslanému k výkonu práce v rámci 

nadnárodního poskytování služeb na území České republiky vyplacena, 

  

b) zaměstnavateli uvedenému v písmenu a) byla pravomocně uložena pokuta za přestupek 

podle § 13 odst. 1 písm. b) nebo § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů, 

  

c) o neposkytnutí odměny tato osoba věděla nebo při vynaložení náležité péče vědět měla a 

mohla. 

 Není-li prokázána skutečná délka výkonu práce, má se za to, že zaměstnanec, který byl 

vyslán na území České republiky k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, 

vykonával práci 3 měsíce. 

  

 (4) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 2 věty první platí obdobně, jde-li o cizince, který 

je držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance115) a cizince uvedeného v § 98 

písm. s) zákona o zaměstnanosti. Pro odměňování cizinců uvedených ve větě první platí § 43a 

odst. 6 obdobně. 

____________________  
91) Čl. 49 Smlouvy o založení Evropského společenství. 
115) § 3 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti. 

 

 

§ 319a 

  

(1) Přesáhne-li vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 dobu 12 měsíců, vztahují 

se na něho vedle podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě první i ostatní podmínky pro 
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zaměstnávání zaměstnance v pracovním poměru podle tohoto zákona s výjimkou 

úpravy týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Ustanovení § 319 odst. 

1 věty druhé a třetí platí obdobně. 

 

(2) Doba uvedená v odstavci 1 se prodlužuje na 18 měsíců, pokud zaměstnavatel 

uvedený v § 319 odst. 1 postupem podle § 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti oznámí 

před uplynutím doby uvedené v odstavci 1, že vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 

přesáhne tuto dobu a současně sdělí důvody jejího přesáhnutí. 

 

(3) Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 

jiného zaměstnance, všechny doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud konají nebo 

konali práci stejného druhu na stejném místě, se pro účely posouzení doby uvedené v 

odstavci 1 sčítají. 

 

 

* * * 

 

§ 350b 

Pro účely tohoto zákona se jiným členským státem Evropské unie rozumí i stát, který 

je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 
§ 1  

 

  
 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a 

ochrana proti nezaměstnanosti. 

____________________  
1) Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání 

pracovníků v rámci poskytování služeb. 

  

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

  

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění 

směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde 

o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní 

podmínky. 
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Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních 

příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů 

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských 

států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 

72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací. 

  

Směrnice 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 (přepracované znění). 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 

agenturním zaměstnávání. 

  

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních 

normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků třetích zemí. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 

Rady 86/613/EHS. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném 

postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro 

státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí 

oprávněně pobývajících v některém členském státě. 

  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování 

směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) 

č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 

trhu („nařízení o systému IMI“). 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou 

se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. 

* * * 

 

§ 3 

 

Účastníci právních vztahů 

 

 (1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou 
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a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce, 

  

b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem2); fyzickými osobami jsou státní 

občané České republiky a za stejných podmínek cizinci3), kteří splňují podmínky pro 

zaměstnávání stanovené tímto zákonem, 

  

c) zaměstnavatelé4); za zaměstnavatele se považuje rovněž odštěpný závod zahraniční 

právnické osoby nebo zahraniční fyzická osoba oprávněné podnikat na území České republiky 

podle zvláštních právních předpisů5); pro účely § 87 odst. 1 a 21 a 3, § 93, § 102 odst. 2 a 

§ 126 se za zaměstnavatele považuje rovněž 

1. odštěpný závod se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec, který je držitelem 

karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance jiného členského státu Evropské unie vydaných podle zákona o pobytu cizinců 

na území České republiky (dále jen „karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“) nebo 

povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským 

státem Evropské unie, převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států 

Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo 

2. obchodní korporace se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec, který je 

držitelem karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, 

převeden z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je 

vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou 

osobou101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, 

  

d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů6) 

vykonávající činnosti podle tohoto zákona. 

  

 (2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen „občan Evropské 

unie“) a jeho rodinný příslušník7) mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených 

tímto zákonem jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

 (3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními příslušníky 

České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, mají v právních vztazích 

upravených tímto zákonem stejné právní postavení jako občan České republiky, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

____________________  
2) § 11 zákoníku práce. 
3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
4) § 7 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Například § 3024 občanského zákoníku, § 5 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
6) Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
101) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). 
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* * * 

 

§ 5a 

 

 Za zaměstnání se pro účely § 87 odst. 1 a 21 a 3, § 89 odst. 4 a § 93 považuje 

vnitropodnikové převedení. 

  

* * * 

 

§ 14 

 

  

 (1) Zprostředkováním zaměstnání se rozumí 

  

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců 

pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, 

  

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se 

rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení 

(dále jen „uživatel“), 

  

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

  

 (2) Za zprostředkování zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) se rovněž považuje, je-li 

cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území České republiky 

na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy je 

pronájem pracovní síly. 

  

 (3) Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem 

  

a) krajské pobočky Úřadu práce, 

  

b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování 

zaměstnání (dále jen „agentury práce“). 

  

 (4) Právo fyzických nebo právnických osob usazených17) za účelem zprostředkování 

zaměstnání v jiném členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy 

poskytovat na území České republiky služby v oblasti zprostředkování zaměstnání dočasně a 

ojediněle18) tím není dotčeno; tyto osoby jsou však povinny nejpozději v den zahájení této 

činnosti na území České republiky písemně oznámit Úřadu práce údaje uvedené v § 61 odst. 1 

nebo 3 a dobu, po kterou bude tato činnost vykonávána; splněním této povinnosti nejsou 

dotčeny povinnosti těchto osob podle § 87 odst. 2 až 4. 

  

 (5) Zaměstnanec, který byl dočasně přidělen svým zaměstnavatelem, jenž je 

oprávněn v souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie 

zprostředkovávat zaměstnání, k výkonu práce u uživatele usazeného v tomto nebo jiném 

členském státě Evropské unie, a který byl dále vyslán v rámci nadnárodního 

poskytování služeb18) na území České republiky, se považuje za vyslaného na území 

České republiky svým zaměstnavatelem, s nímž uzavřel pracovněprávní vztah.  
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(5)(6) Krajské pobočky Úřadu práce mohou provádět pouze zprostředkovatelskou 

činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) a c). Agentury práce mohou provádět i 

zprostředkovatelskou činnost uvedenou v odstavci 1 písm. b). 

  

 (6)(7) Krajské pobočky Úřadu práce a agentury práce spolupracují při 

zprostředkovatelské činnosti podle odstavce 1 písm. a) a c) při řešení situace na trhu práce. 

Agentury práce mohou zprostředkovatelskou činnost podle odstavce 1 písm. a) a c) vykonávat 

i na základě dohody s Úřadem práce (§ 119a). 

____________________  
17) Čl. 43 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství. 
18) Čl. 49 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.  
17) Čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
18) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

 

* * * 

 

§ 87 

 

(1) Nastoupí-li do zaměstnání nebo k výkonu práce na území České republiky 

občan Evropské unie, jeho rodinný příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České 

republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až s), j) a l) až s) a 

v § 98a, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje 

povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo modrá karta, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která 

uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby 

vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinnije 

jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou 

pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná 

povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nebo výkonu práce na území 

České republiky nastane skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání, 

zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu 

nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 

kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k 

zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo 

modrá karta nevyžaduje. 
 

(2) Nastoupí-li k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný 

v rámci nadnárodního poskytování služeb18) zaměstnavatelem usazeným v jiném 

členském státu Evropské unie, je jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně 

informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, a to nejpozději 

v den nástupu tohoto zaměstnance k výkonu práce. Zaměstnavatel uvedený ve větě 

první může do uplynutí 12 měsíců od zahájení poskytování služby vyslaným 

zaměstnancem na území České republiky podat krajské pobočce Úřadu práce České 

republiky písemné oznámení s uvedením důvodů a identifikace právnické nebo fyzické 

osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byl 

zaměstnanec vyslán na území České republiky svým zaměstnavatelem usazeným v jiném 

členském státě Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování služeb, že doba 

poskytování služeb na území České republiky přesáhne 12 měsíců. Pro účely posouzení 

lhůty uvedené ve větě druhé se v případě nahrazení zaměstnance uvedeného ve větě 
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první jiným zaměstnancem vyslaným k výkonu práce stejného druhu na stejném místě 

jednotlivé doby vyslání sčítají. 

 

(2)(3) Písemná informace podle odstavce 1 a odstavce 2 věty první obsahuje údaje 

vedené v evidenci, kterou je zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2 nebo 3. Každou 

změnu těchto údajů je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela 

smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na 

území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinen nahlásit 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl. 

  

 (3)(4) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se 

zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 vyslány na 

území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen nejpozději do 

10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení jejich 

zaměstnání nebo vyslánízaměstnání nebo výkonu práce na území České republiky osob 

uvedených v odstavci 1 a odstavci 2 větě první; tuto povinnost zaměstnavatel nemá, 

skončilo-li zaměstnání nebo výkon práce na území České republiky těchto osob dnem 

původně zaměstnavatelem oznámeným. 
 

* * *  

 

§ 98 

 

 Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného 

zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince 

  

a) s povoleným trvalým pobytem, 

  

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo 

rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území 

České republiky, 

  

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana51), 

  

d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních 

dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, 

pedagogického pracovníka, akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného 

nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo studenta do 

26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo 

služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně 

provádí záruční a opravářské práce, 

  

e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jíž je Česká republika vázána, 

  

f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o 

vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech 

humanitární pomoci, 
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g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území České 

republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem, 

  

h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků, 

  

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle 

zvláštního zákona52), 

  

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5), 

  

k) který byl vyslán na území České republiky v rámci nadnárodního poskytování služeb 

zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie18), 

  

l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene 

a) nebo c) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného 

povolení k dlouhodobému pobytu, 

  

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu 

rezidenta jiného členského státu Evropské unie52b), 

  

n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako 

pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný 

nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle 

zvláštního právního předpisu52c), 

  

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v 

konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých 

školách9), 

  

p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 

  

r) který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti 

registrované v České republice, 

  

s) který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného 

jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území České 

republiky na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo 

  

t) jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky. 

____________________  
9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
51) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. 
52) § 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České 

republiky. 
52b) § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. 
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52c) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 

 

* * *  

 

§ 102 

 

(1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich 

rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky 

uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, evidenci cizinců, kterým bylo vydáno 

povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty, karty 

vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, a evidenci cizinců, u nichž se 

nevyžaduje povolení k zaměstnání podle § 98 písm. a) až e) a j) až s) a v § 98a. Evidence 

obsahuje údaje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví těchto fyzických osob, zařazení podle 

odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání a 

vzdělání požadované pro výkon povolání. 

  

 (2) Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných 

příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 

odst. 3, a evidenci cizinců, které zaměstnává. Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická 

osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby 

uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této 

smlouvy. Zaměstnavatel uvedený ve větě první vede evidenci obsahujícíEvidence obsahuje 

údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e) a dále pohlaví těchto fyzických osob, 

zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené 

vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení 

k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo 

modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo 

vyslání zahraničním zaměstnavatelem. V případě, že právnická nebo fyzická osoba uvedená 

ve větě druhé uzavřela smlouvu se zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu 

Evropské unie, na jejímž základě byly fyzické osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území 

České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy pro tuto právnickou nebo 

fyzickou osobu, má tato právnická nebo fyzická osoba povinnost vést evidenci obsahující 

údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), b), c) a e), dále pohlaví těchto fyzických osob, den 

nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zaměstnavatelem usazeným v jiném 

členském státu Evropské unie. 

  

 (3) Zahraniční zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu s právnickou nebo fyzickou 

osobou, na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 2 nebo § 95 odst. 1 vyslány na 

území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen mít 

v místě pracoviště evidenci těchto osob obsahující údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), 

b), c) a e), dále pohlaví těchto fyzických osob, den nástupu a den skončení výkonu práce 

nebo vyslání na území České republiky.  

 

(3)(4) Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost 

pobytu3) cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání nebo výkonu 

práce na území České republiky a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince nebo 

výkonu práce tohoto cizince na území České republiky. 

  

 (4)(5) Údaje o fyzických osobách uvedených v odstavci 1 a vedených v evidenci 

krajské pobočky Úřadu práce nebo v evidenci zaměstnavatele lze sdělovat, jen dají-li k tomu 
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tyto osoby písemný souhlas, nebo v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo 

mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. 

____________________  
3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

* * *  

 

 

§ 136 

  

(1) Právnická nebo fyzická osoba je jako zaměstnavatel povinna mít v místě pracoviště 

kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Splnění povinnosti podle 

věty první se nevyžaduje, splnil-li zaměstnavatel povinnost oznámit okresní správě sociálního 

zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na 

nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. 

  

(2) Povinnost podle odstavce 1 věty první má na území České republiky i 

zaměstnavatel usazený v jiném členském státu Evropské unie, který v rámci nadnárodního 

poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému výkonu práce dozahraniční 

zaměstnavatel, který vyslal svého zaměstnance k výkonu práce na území České 

republiky, přičemž doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého 

jazyka. 

  

(3) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce oprávněny získávat od České správy sociálního zabezpečení způsobem 

umožňujícím dálkový přístup o zaměstnanci tyto údaje vedené v registru pojištěnců: 

  

a) vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění nebo nástup do zaměstnání a jeho skončení 

anebo u smluvního zaměstnance zahájení a skončení výkonu práce pro smluvního 

zaměstnavatele, 

  

b) druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění, 

  

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo 

trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání. 

  

(4) Pro ověření skutečností podle odstavce 1 jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce oprávněny získávat z Jednotného informačního systému práce a sociálních 

věcí způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje 

  

a) zda je fyzická osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

  

b) o občanech Evropské unie a cizincích vedené příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce, 

  

c) poskytované podle § 8a odst. 1 písm. o) tohoto zákona.  

 

* * * 
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