
III. 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ……………………2020, 

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zaměstnanosti 

Čl. I 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona 
č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona 
č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., 
zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 
Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona 
č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona  č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona 
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., 
zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 
250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona 
č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 
č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., 
zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb.,  zákona č. 365/2019 
Sb. a zákona č. … se mění takto: 

 
1.  V § 5 písm. b) se na konci textu bodu 1 za slova „České republiky“ doplňují slova „nebo 

adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje“. 
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2. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „práce a“ vkládají slova „na základě výzkumu také tvorbu 
a aktualizaci systému predikcí trhu práce ve spolupráci se správními úřady, územními 
samosprávnými celky a dalšími subjekty činnými na trhu práce“ a na konci odstavce 2 se 
doplňuje věta „Evidence podle věty první vycházejí i z údajů Státního úřadu inspekce práce 
a tento jich využívá k plnění povinností.“. 

 
3. V § 6 odst. 1 písm. i) a v § 6 odst. 3 se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „nebo za zastřené 

zprostředkování zaměstnání“. 
 
4. V § 6 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), 

která znějí: 
 
„e) PSČ, 

f) obec, 

g) uvedení přestupku podle § 139 odst. 1 písm. d) nebo f) anebo § 140 odst. 1 písm. c) nebo e), 
za jehož spáchání byla pravomocně uložena pokuta; tyto údaje ministerstvo zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o uložení pokuty.“. 

 
5. V § 8 písm. g) se za slova „agentur práce“ vkládá text „(§ 14)“. 
 
6. V § 8 se na konci písmene l) bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní: 
 
„3. informace o změnách údajů, uvedených pro vydání jeho závazného stanoviska podle § 60a, 
včetně veškerých informací, které mohou mít vliv na posouzení právnické nebo fyzické osoby 
z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.“. 
 
7. V § 8a odst. 1 písm. i) se slova „zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „, se kterými byla uzavřena dohoda o 
uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“ a na konci textu písmene 
i) se doplňují slova „na chráněném trhu práce“. 

 
8. V § 21 se na konci textu odstavce 7  doplňují slova „a dodržovat povinnosti stanovené v § 

127 odst. 3“. 
 
9. V § 24 se slovo „osobně“ zrušuje. 
 
10. V § 25 odst. 1 písm. n) se za slova „telekomunikačního úřadu,“ vkládají slova“ členem 

Národní rozpočtové rady,“. 

11. V § 27 odst. 3 se slova „v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu 
nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření“ nahrazují slovy „do 3 pracovních dnů od 
vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče 
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření,“. 

12. V § 30 odst. 3 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“, text „písm. a)“ se zrušuje a text 
„1 písm. b)“ se nahrazuje číslem „2“. 
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13. V § 32 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Potvrzení podle věty první musí obsahovat 

údaje týkající se doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání 
neposkytovala z důvodu, že mu bylo vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné a údaje 
týkající se doby, za kterou mu byla poskytnuta kompenzace.“. 

 
14. V § 58a odst. 1 se za slovo „sjednat“ vkládají slova „nejpozději ke dni nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení předmětného povolení ke zprostředkování zaměstnání“, na konci textu 
věty první se doplňují slova „nebo odměnu z dohody o pracovní činnosti“ a na konci 
odstavce 1 se doplňuje věta „Agentura práce je povinna mít sjednáno pojištění podle věty 
první po celou dobu platnosti předmětného povolení.“.  

 
15. V § 58a odst. 2 se za slovo „mzdy“ vkládají slova „nebo odměny z dohody o pracovní 

činnosti“ a za slova „rozhodnutí o“ se vkládá slovo „udělení“. 
 
16. V § 58a odst. 8 se slova „Agentura práce“ nahrazuje slovem „Pojišťovna“. 
 
17. V § 60 odst. 1, § 62 odst. 1 písm. d) a § 62 odst. 2 písm. c) se slovo „vydává“ nahrazuje 

slovem „uděluje“. 
 
18. V § 60 odst. 2 se slova „§ 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 63 

odst. 2 písm. a) až f), § 63 odst. 3 nebo 4“. 
 
19. V § 60 odst. 8 se slova „v oboru“ nahrazují slovy „při výkonu druhu práce“ a na konci 
odstavce 8 se doplňuje věta „Odborná praxe podle věty první musí být získána v době 10 let 
bezprostředně předcházející podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání.“. 
 
20. V § 60 odst. 10 se věta první nahrazuje větou „Podmínkou udělení povolení právnické osobě 
je splňování podmínky bezúhonnosti podle odstavce 4 žádající právnickou osobou, statutárním 
orgánem a orgánem žádající právnické osoby, jakož i splnění podmínek podle odstavců 2, 4 až 
6 a 8 fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování 
zaměstnání (dále jen „odpovědný zástupce“).“. 
 
21.  V § 60 odst. 13 a § 65 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „generální ředitelství Úřadu 
práce“. 

22. V § 60 se doplňuje odstavec 14, který zní: 

„(14) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je skutečnost, že žádající 
fyzická nebo právnická osoba v posledních 3 letech před podáním žádosti nespáchala přestupek 
podle § 139 odst. 1 písm. d), f) nebo i) anebo § 140 odst. 1 písm. c), e) nebo g).“. 
 
23. V § 60a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Sídlo žádající právnické nebo fyzické osoby 
a prostory podle § 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 4 písm. c) musí být podle zvláštních právních 
předpisů označeny před podáním žádosti o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání.“. 
 
24. V § 60b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Poskytnutí kauce je podmínkou udělení 
předmětného povolení ke zprostředkování zaměstnání.“. 
 
25. V § 60b odst. 2 se za slovo „všech“ vkládá slovo „ostatních“. 
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26. V § 61 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d). 
 
27. V § 61 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 

„d) doklad o uzavření pracovního poměru s pracovní dobou nejméně 20 hodin týdně 
s odpovědným zástupcem, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání.“. 
 
28.  V § 61 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.  

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako b) a c). 
 
29. V § 61 odst. 8 se za slovo „vydání“ vkládají slova „rozhodnutí o udělení“. 
 
30. V § 62 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 62 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo 

„vydaném“ nahrazuje slovem „uděleném“. 
 
31. V § 62 odstavec 3 zní: 

„(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) se uděluje na dobu 3 
let. V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 
1 písm. b) nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení uděleného ke 
zprostředkování zaměstnání v téže formě, se povolení uděluje na dobu neurčitou jako 
opakované, a to za podmínky, že předchozí povolení ke zprostředkování zaměstnání nezaniklo 
z důvodů uvedených v § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) před vydáním rozhodnutí o udělení 
opakovaného povolení. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 
1 písm. a) a c) se uděluje na dobu neurčitou.“. 
 
32. V § 63 odst. 1 písm. c) a v § 65 se slovo „vydáno“ nahrazuje slovem „uděleno“. 
 
33. V § 63 odst. 2 písm. c) se slovo „vydaným“ nahrazuje slovem „uděleným“. 
 
34. V § 63 odst. 2 písm. d) se slova „právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání 

bez sjednaného“ nahrazují slovy „agentura práce neuzavřela“. 
 
35.  V § 63 odst. 5 se slovo „vydání“ nahrazuje slovem „udělení“.  
 
36. V § 78 odst. 2 písm. d) bodu 1 se za slovo „vyplácel“ vkládají slova „za jednotlivé 
kalendářní měsíce“. 
 
37. V § 78 odst. 2 písm. d) bodu 4 a v § 78a odst. 4 poslední větě se slova „správní delikt nebo“ 
zrušují. 

38. V § 78a odst. 3 se číslo „17“ nahrazuje číslem „16“. 

39. V § 78a odst. 7 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 
které zní: 
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„f) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl tento zaměstnanec v postavení statutárního orgánu 
nebo člena statutárního orgánu zaměstnavatele.“. 

40. V § 78a odst. 8 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo pokud zaměstnavatel 
přestal splňovat některou z podmínek stanovených pro uzavření dohody o uznání 
zaměstnavatele podle tohoto zákona“. 

41. V § 78a odst. 10 se za slovo „část“ doplňují slova „za příslušný kalendářní měsíc“. 

42. V § 78a odst. 11 se za slovo „části“ doplňují slova „za příslušný kalendářní měsíc“. 

43. V § 78a odst. 10 se na konci textu věty první doplňují slova „, pokud tento zákon nestanoví 
jinak“. 

44. V § 78a odst. 12 písm. a) bodu 1 se za slovo „postižením“ doplňují slova „; v případě 
provozních zaměstnanců je pro účely jejich mzdových nákladů maximální měsíční uznatelná 
částka na jednoho provozního zaměstnance nejvýše 3násobek průměrné mzdy v národním 
hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku a v případě pracovních 
asistentů v základním pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli je pro účely jejich mzdových 
nákladů maximální měsíční uznatelná částka na jednoho pracovního asistenta nejvýše 2násobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního 
roku“. 

45. V § 78a odst. 12 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „přičemž maximální 
měsíční uznatelná částka na jednoho tohoto pracovního asistenta činí nejvýše 2,5násobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního 
roku;“. 

46. V § 78a odst. 12 se v závěrečné části písmene a) doplňují slova „náklady  provozních 
zaměstnanců a pracovních asistentů podle bodu 1 nebo náklady na zajištění pracovních 
asistentů podle bodu 2 zaměstnavateli nenáleží za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl tento 
zaměstnanec nebo pracovní asistent v postavení statutárního orgánu nebo člena statutárního 
orgánu zaměstnavatele,“. 

47. V § 78a odst. 12 se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a v závěrečné části se 
doplňují slova „maximální uznatelná částka za 1 kilometr pro účely nákladů na dopravu 
spojených se zaměstnáváním těchto osob, kterou nezajišťuje zaměstnavatel sám, činí 100 Kč,“. 

48. V § 78a odstavec 15 zní: 

„(15) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele o odstranění 
tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění 
podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o nedodržení lhůt stanovených k úhradě 
nedoplatků zaměstnavatele nebo pokud jde o výši součtu nedoplatků zaměstnavatele, která k 
poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí přesáhla 10 000 Kč. Žádost musí být 
ministerstvu doručena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o poskytnutí příspěvku žádáno, prokazuje-li splnění 
podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b) zaměstnavatel sám. V případě, že splnění podmínky 
uvedené v odstavci 4 písm. b) zjišťoval podle § 147b Úřad práce, pokud mu k tomu dal 
zaměstnavatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti 
vůči Úřadu práce, žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do jednoho měsíce ode 
dne, kdy se zaměstnavatel o svých nedoplatcích podle odstavce 4 písm. b) dozvěděl od krajské 
pobočky Úřadu práce.“. 
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49. V § 78a se odstavec 16 zrušuje. 

 Dosavadní odstavec 17 se označuje jako odstavec 16. 

50. V § 78a se doplňuje odstavec 17, který zní: 

„(17) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí 
ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce 
zákonů.“. 

51. V § 78a odst. 17 se za slova „zákonů“ doplňují slova „a mezinárodních smluv“. 

52. V § 81 odst. 3 se slovo „28násobku“ nahrazuje slovem „14násobku“. 

53. V § 82 odst. 1 se za slovo „zaměstnat,“ vkládají písmena a) až c), která znějí:  

„a) 1násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením 
vznikla, pokud zaměstnavatel splní povinný podíl alespoň ze 3 % způsobem uvedeným v § 81 
odst. 2 písm. a), 

b) 2násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením 
vznikla, pokud zaměstnavatel splní povinný podíl alespoň z 1 % způsobem uvedeným v § 81 
odst. 2 písm. a), nebo 

c) 3,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením 
vznikla, pokud zaměstnavatel splní povinný podíl méně než z 1 % způsobem uvedeným v § 81 
odst. 2 písm. a).“ 

a slova „2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením 
vznikla.“ se zrušují. 

54. V § 84 odst. 2 písm. f) se slovo „čtvrtletní“ nahrazuje slovem „roční“. 

55. V § 104 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která 
znějí: 

„i) příspěvek na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců, 

j) příspěvek na řešení specifických zvýhodnění.“. 

56. V § 108 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova „, a rovněž jazyková rekvalifikace“ a 
na konci věty třetí se doplňují slova „a z analýz, prognóz vývoje a predikcí trhu práce podle § 
6 odst. 1 písm. b)“. 

57. V § 108 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Jazykovou rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace spočívající ve znalosti cizího 
jazyka nebo prohloubení dosavadní jazykové znalosti. Při určování rozsahu jazykové 
rekvalifikace se vychází z dosavadní úrovně znalosti cizího jazyka fyzické osoby, která má být 
rekvalifikována. Posouzení úrovně znalosti cizího jazyka fyzické osoby je součástí 
rekvalifikace a provádí ji rekvalifikační zařízení.“. 
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Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11. 

58. V § 108 odst. 4, 5 a 6 se text „2 písm. a)“ nahrazuje textem „3 písm. a)“. 

59. V § 108 odst. 8 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) posouzení dosavadní úrovně znalosti cizího jazyka uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o 
zaměstnání rekvalifikačním zařízením, pokud se bude jednat o jazykovou rekvalifikaci; na 
jazykovou rekvalifikaci se nevztahují náležitosti dohody uvedené pod písmenem b) a náležitosti 
dohody podle písmene e) se vztahují jen k rozsahu teoretické přípravy,“. 

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k). 

60. V § 108 odst. 10 se text „4 písm. a)“ nahrazuje textem „5 písm. a)“. 

61. V § 109 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; tato povinnost se nevyžaduje 
u dohody o jazykové rekvalifikaci“. 

62. V § 111 odst. 12 se slovo „vyjádřeným“ nahrazuje slovem „vyjádřené“. 

63. Za § 117 se vkládají nové § 117a a 117b, které včetně nadpisu znějí: 

„§ 117a 

Příspěvek na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců 

 

(1) Příspěvek může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody 
na: 

a) náklady odborného vzdělávání zaměstnanců, kterými se rozumí 

 1.  náklady vynaložené na externí vzdělávání, 

 2.  náklady interních lektorů zajišťujících interní vzdělávání, 

 3. náklady vynaložené na zkoušku, pokud má zkouška být výsledkem vzdělávání, 

b) náklady vynaložené na mzdy nebo platy zaměstnanců, kteří zapracovávají, včetně pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance, za dobu, po kterou probíhalo zapracování,  

c) náklady vynaložené na mzdy nebo platy zaměstnanců, kteří jsou vzděláváni či 
zapracováváni, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl 
z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, za dobu, po kterou probíhalo vzdělávání či 
zapracování. 

(2) Úřad práce může poskytnout příspěvek na všechny náklady uvedené v odstavci 1 nebo jen 
na některé z nich.  

(3) Příspěvek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 lze poskytovat až do výše 75 % nákladů 
vynaložených na externí vzdělávání, maximálně však 3násobek průměrné mzdy v národním 
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hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku na jednoho 
vzdělávaného zaměstnance. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením 
uveřejněným ve Sbírce zákonů. 

(4) Příspěvek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 a písm. b) lze poskytovat až do výše nákladů 
vynaložených na mzdy a platy interních lektorů či zapracovávajících zaměstnanců, včetně 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance, za dobu, po kterou probíhalo vzdělávání či zapracování.  

(5) Příspěvek podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 lze poskytovat až do výše 75 % nákladů 
vynaložených na zkoušku, která je výsledkem absolvovaného vzdělávání, maximálně však do 
výše 20 000 Kč.  

(6) Příspěvek podle odstavce 1 písm. c) lze poskytovat až do výše nákladů vynaložených na 
mzdy a platy zapracovávaných či vzdělávaných zaměstnanců, včetně pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, za 
dobu, po kterou probíhalo vzdělávání či zapracování. 

(7) Příspěvek na náklady podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 a 3 lze poskytnout také osobě 
samostatně výdělečně činné, a to za podmínek, které se vztahují na poskytování tohoto 
příspěvku na zaměstnance. 

 

§ 117b 

Příspěvek na řešení specifických znevýhodnění 

 

(1) Příspěvek na řešení specifických znevýhodnění může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli 
na základě s ním uzavřené dohody na úhradu nákladů vynaložených zaměstnavatelem na 
zajištění nezbytné podpory zaměstnance, proti kterému je veden výkon rozhodnutí nebo 
exekuce podle jiného právního předpisu nebo zaměstnance, který potřebuje zvláštní pomoc; 
tímto zaměstnancem se rozumí zaměstnanec, který se ocitl v mimořádně obtížných poměrech 
nebo který v nich žije a kterému byla z tohoto důvodu v posledních 12 měsících poskytnuta 
služba sociální prevence podle zákona o sociálních službách, dále zaměstnanec bez přístřeší a 
zaměstnanec po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu 
ochranného opatření zabezpečovací detence.  

(2) Příspěvek na řešení specifických znevýhodnění se poskytuje maximálně po dobu 6 měsíců. 
Měsíční příspěvek na řešení specifických znevýhodnění na jednoho zaměstnance může činit 
nejvýše 0,22násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
předcházejícího roku. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným 
ve Sbírce zákonů.“. 

64. V § 117a odst. 3 větě druhé a v § 117b odst. 2 větě druhé se za slovo „zákonů“ vkládají 
slova „a mezinárodních smluv“. 
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65. V § 118 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 

„d) popis vazby vzdělávání a zapracování zaměstnanců s jejich dalším působením v podniku 
zaměstnavatele nebo fyzické osoby nebo s možnostmi jejich dalšího uplatnění na trhu práce, 
jde-li o příspěvek podle § 117a.“. 

66. V § 118 odst. 3 větě první se za slovo „zaměstnavatel“ vkládají slova „nebo fyzická osoba“. 

67. V § 118 odst. 5 se slova „116 nebo 117“ nahrazují slovy „117a nebo 117b“. 

68. V § 119 odst. 2 se vkládá nové písmeno k), které zní: 

„k) závazek zaměstnavatele, že v době 2 let ode dne ukončení vzdělávání a zapracování 
zaměstnanců podle § 117a nedojde ke skončení pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. 
a) až c) zákoníku práce u více než 10 % zaměstnanců zaměstnaných u zaměstnavatele před 
uzavřením dohody o poskytnutí příspěvku,“. 

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l). 

69. V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které 
včetně poznámky pod čarou č. 108 zní: 

„j) poruší zákaz závislé práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří 
neukončili povinnou školní docházku podle zvláštního právního předpisu108). 
______________ 
108) § 34 občanského zákoníku.“. 

70. V § 139 odst. 3 písm. e) se slova „nebo i)“ nahrazují slovy „, i) nebo j)“. 

71. V § 140 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 

„h) poruší zákaz závislé práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří 
neukončili povinnou školní docházku podle zvláštního právního předpisu108).“. 

72. V § 140 odst. 4 písm. f) se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „, g) nebo h)“. 

73. V § 141a odst. 1 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. d) nebo f)“, slova „písm. e)“ se 
nahrazují slovy „písm. c) nebo e)“ a slova „bodu 3“ se nahrazují slovy „bodu 1, 2 nebo 3“. 

74. V § 141a odst. 2 větě druhé se slova „90 dnů“ nahrazují slovy „1 roku“, slova „písm. f)“ se 
nahrazují slovy „písm. d) nebo f)“ a slova „písm. e)“ se nahrazují slovy „písm. c) nebo e)“. 

75. V § 142 se slova „až e)“ nahrazují slovy „až f) a h) a odst. 3 a 4“. 

76. V § 147c odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 
které zní: 

„e) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci.“. 

77. V § 147c se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. e) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby, 
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b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické 
osoby nebo zahraniční osoby.“. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Správní řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na chráněném trhu práce zahájená podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne pravomocně neskončená, 
se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
 
2. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle 
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
3. Správní řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání pravomocně neskončené přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 
4. Správní řízení o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání pravomocně neskončené 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. III 

V položce 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona  
č. 306/2013 Sb. a zákona č. 206/2017 Sb., písmena d), e) a f) znějí: 
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„d) Vydání rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování 
 zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro 
 uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba,  
která práci přiděluje a dohlíží na její provedení       Kč   25 000  
 
e) Vydání opakovaného rozhodnutí o udělení povolení ke  
zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických 
osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická 
osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení        Kč   15 000  
 
f) Vydání rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování 
zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou 
osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro 
zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a v poradenské 
a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí        Kč   5 000 

 

Čl. IV 
Přechodné ustanovení 

 

 Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 písmen d), e) a f) přílohy k 
zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k 
zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v 
případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Čl. V 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 
51 a 64, která nabývá účinnosti 1. ledna 2022. 
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