
V. 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 
Zákon, 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte: 
1. ledna 2021 

Implementace práva EU: NE 
2. Cíl návrhu zákona  
Hlavním cílem návrhu zákona je usnadnění přístupu klientů ke službám Úřadu práce České 
republiky (dále také jen „úřad práce“), odstranění některých přetrvávajících nežádoucích jevů 
týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, naplnění jednoho z bodů 
programového prohlášení vlády týkajícího se zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na volném trhu práce a také úprava v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen 
„APZ“) se zohledněním budoucích potřeb trhu práce, včetně zavedení nových nástrojů APZ za 
účelem předcházení vzniku nezaměstnanosti. V neposlední řadě jsou cílem návrhu zákona změny 
v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na 
současný vývoj v této oblasti a trhu práce vůbec.  
 
Navrhuje se tedy úprava v oblasti zprostředkování zaměstnání, která usnadní a zeefektivní přístup 
klientů ke službám zaměstnanosti poskytovaných Úřadem práce České republiky, pokud jde o 
podávání žádostí o zprostředkování zaměstnání. Dílčí úprava se týká také prodloužení lhůty pro 
splnění oznamovací povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce, pokud jde o jeho 
dočasnou neschopnost plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo 
ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení.    
 
Další návrhy se týkají oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde se navrhuje 
stanovení maximální částky dalších uznatelných nákladů pro účely zvýšení příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce jako opatření, které má 
zamezit účelovému získání maximální výše tohoto příspěvku. Dále se navrhuje snížení limitu tzv. 
náhradního plnění z 28násobku na 14násobek a diferenciace odvodů prostředků do státního 
rozpočtu v případě neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
volném trhu práce. 

 
V oblasti APZ se v zákoně o zaměstnanosti navrhuje dílčím způsobem upravit oblast rekvalifikací 
vzhledem k vývoji potřeb trhu práce, mimo jiné zakotvením možnosti jazykových rekvalifikací. 
Dále se navrhuje vytvořit dva nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kterými bude 
příspěvek na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců a příspěvek na řešení specifických 
znevýhodnění, což umožní u obou skupin zaměstnanců předcházet vzniku nezaměstnanosti.  
 
V oblasti modernizace trhu práce se navrhuje legislativní zakotvení vytvořeného a udržitelného 
systému predikcí trhu práce a kvalifikačních potřeb, který bude propojovat národní a regionální 
úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce 
a specifika regionálního vývoje. Půjde o jedinečný zdroj informací pro tvorbu strategických 
materiálů hospodářské politiky státu, krajů, jednotlivých resortů a pro podporu rozvoje vzdělávací 
soustavy. 

 
Změny v oblasti agentur práce spočívají především v ukotvení dalších podmínek pro udělení 
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povolení ke zprostředkování zaměstnání, které mají garantovat seriózní výkon 
zprostředkovatelské činnosti. Zároveň se navrhuje optimalizace spolupráce dotčených orgánů 
státní správy při dozoru nad činností agentur práce. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano.  
V oblasti zprostředkování zaměstnání se hospodářské a finanční dopady nepředpokládají.   
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pokud jde o navrhovanou úpravu 
zvýšených nákladů uplatňovaných v rámci příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce, se dopady na finanční rozpočet nepředpokládají, 
naopak se bude jednat o úspory ve výdajích na poskytovaný příspěvek, a to v důsledku zavedení 
maximálních částek zvýšených nákladů. Pokud jde o další úpravy v této oblasti, finanční dopady 
se nepředpokládají.  
Pokud jde o oblast APZ, tedy vytvoření nových nástrojů APZ, a to příspěvku na zapracování a 
odborné vzdělávání zaměstnanců a příspěvku na řešení specifických znevýhodnění, včetně úprav 
v oblasti rekvalifikací, bude se již z jejich povahy jednat o příspěvky nenárokové a jejich 
konkrétní výše a rozsah poskytování jsou dány, mimo jiné, výší rozpočtu přiděleného v daném 
roce na tento účel. V případě příspěvku na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců lze 
očekávaný roční náklad vyčíslit na cca 400 mil. Kč. Zároveň se předpokládá, že navrhovaný 
nástroj bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu plus, resp. připravovaného 
Operačního programu Zaměstnanost+ (pracovní název). Náklady na státní rozpočet se tedy 
v průběhu nového programového období, tj. do roku 2027, resp. 2029 neočekávají.  
 
U navrhovaného příspěvku na řešení specifických znevýhodnění lze maximální roční náklad 
státního rozpočtu odhadovat na 11 mil. Kč. 
 
Předpokládané náklady na realizaci systému predikcí trhu práce činí první rok (2021) jednorázově 
cca 10,5 mil Kč. Následně každoroční náklady na provoz a obsluhu systému predikcí trhu práce 
cca 8,5 mil Kč ze státního rozpočtu. 
 
V oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce se nepředpokládá žádný finanční dopad 
na státní rozpočet nebo veřejné rozpočty. V souvislosti s navrhovaným rozšířením aplikace 
institutu ručení za pokutu je předpokládáno navýšení počtu právníků Státního úřadu inspekce 
práce, resp. oblastních inspektorátů práce, a to pro zajištění agendy příslušných správních řízení. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
3.3. Dopady na podnikatelské prostředí: Ano.  
Navrhovaná právní úprava nemá v oblasti zprostředkování zaměstnání žádný dopad na 
podnikatelské prostředí.  V oblasti agentur práce je smyslem navrhované úpravy to, aby 
zprostředkování zaměstnání vykonávaly (agentury práce) a přijímaly (uživatelé) pouze ty 
subjekty, které neporušují právní předpisy.  
 
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze očekávat dopady pouze na ty 
podnikatele – zaměstnavatele osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, kteří 
vykazovali neúměrně vysoké další náklady vynaložené na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením s úmyslem účelově získat maximální výši příspěvku, a kteří poskytují náhradní plnění 
v plné výši jeho limitu. 
 
U navrhovaných změn v oblasti APZ lze očekávat pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, a 
to v souvislosti s možností využívat nové nástroje APZ směřující k udržení zaměstnání u skupin 
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zaměstnanců, a to včetně osob samostatně výdělečně činných, na které budou tyto nové nástroje 
zacíleny.  
3.4. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
3.5 Sociální dopady: Ano 
V oblasti zprostředkování zaměstnání jsou očekávány pozitivní sociální dopady vzhledem 
k usnadnění přístupu klientů ke službám zaměstnanosti úřadu práce, a tedy zlepšení možnosti 
jejich pracovního uplatnění a v konečném důsledku i sociální situace jednotlivců i jejich rodin.  
 
U navrhované úpravy týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením se očekávají 
pozitivní dopady v podobě zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
volném trhu práce. 
 
Navrhované právní úpravy spojené se zavedením nových nástrojů APZ budou mít jednoznačný 
pozitivní dopad na specificky znevýhodněné skupiny obyvatel, protože nově navrhované 
příspěvky APZ umožní zachovat jejich pracovní místa. Zároveň lze očekávat pozitivní sociální 
dopady i ve vztahu k navrhovaným změnám v oblasti rekvalifikací. 
 
V důsledku přijetí navrhovaných úprav v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce 
dojde k posílení postavení dočasně přidělovaných zaměstnanců.  
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
3.10 Korupční rizika: Ne 
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA 

 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti 
a ochrana proti nezaměstnanosti.  
 
Předkládaný návrh zákona necílí na všechny oblasti upravené zákonem o zaměstnanosti, ale 
upravuje oblast  
 zprostředkování zaměstnání úřadem práce  
 zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 aktivní politiky zaměstnanosti  
 agentur práce 

 
Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh zákona se dotýká 4 oblastí upravených zákonem o 
zaměstnanosti, je Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace – RIA  
z důvodu přehlednosti rozčleněna do 2 samostatných části označených písmeny A a B s tím, 
že  
 část A se týká oblasti zprostředkování zaměstnání úřadem práce, oblasti zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením a oblasti aktivní politiky zaměstnanosti; tato část je 
pak pro účely rozboru jednotlivých variant rozdělena podle těchto jednotlivých oblastí, 
které jsou označeny jako a), b) a c).  

 část B se týká oblasti agentur práce 
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Část A 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace – RIA v oblasti 
zprostředkování zaměstnání úřadem práce, oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

 
Zákon, 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  
 
1.2 Definice problému 
 
V oblasti zprostředkování zaměstnání dosavadní požadavek osobního podání žádosti o 
zprostředkování zaměstnání již nelze považovat za nezbytný a odůvodněný, a to i vzhledem 
k rozvoji technologií umožňujících identifikaci osob a požadavku na naplňování principů 
dostupnosti, elektronizace a modernizace státní správy včetně veřejných služeb 
zaměstnanosti. V případě ztráty zaměstnání se žádost o zprostředkování zaměstnání podává 
jen na kontaktním pracovišti krajské pobočky úřadu práce v rámci kraje, v jehož územním 
obvodu má osoba trvalý pobyt. Z toho vyplývá, že osobám, které řeší tíživou životní situaci 
související se ztrátou zaměstnání, vznikají nadbytečné finanční náklady na úhradu cesty, 
kterou musí uskutečnit za účelem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, pokud se 
nezdržují v místě svého trvalého pobytu. Současná právní úprava již neodpovídá trendu a úsilí 
podporovat pracovní mobilitu.  
 
Stávající právní úprava ukládá uchazeči o zaměstnání splnit oznamovací povinnost vůči úřadu 
práce, pokud jde o jeho dočasnou neschopnost plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání 
z důvodu nemoci nebo úrazu nebo ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení v den, kdy 
mu bylo vydáno příslušné potvrzení. Na základě poznatků z dosavadní aplikační praxe bylo 
shledáno, že v některých případech je nedůvodné požadovat po uchazeči, aby splnil 
oznamovací povinnost nejpozději v den vydání příslušného potvrzení. Proto se navrhuje nově 
stanovit lhůtu tří pracovních dnů ke splnění této oznamovací povinnosti.  
 
Úpravy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením souvisí zejména s návrhem na 
zavedení maximální částky vybraných uznatelných nákladů po účely zvýšení příspěvku na 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. 
Z praktických poznatků totiž vyplývá, že někteří zaměstnavatelé na chráněném trhu práce 
vykazují zvýšené náklady v neúměrně vysokých částkách. Tyto postupy jsou v převážné 
většině případů účelové ve snaze získat maximální částku příspěvku, která v současné době 
činí 12 800 Kč. Toto tvrzení podporují dostupné statistiky, ze kterých je patrné zvyšující se 
průměrné čerpání příspěvku na jednu osobu se zdravotním postižením. Zvyšování 
průměrného čerpání příspěvku na jednu osobu se zdravotním postižením je dáno jednak 
rostoucími náklady zaměstnavatelů, ale také vykazováním zvýšených nákladů v neúměrně 
vysokých částkách a také jejich účelovým vykazováním. 
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Průměrné měsíční čerpání příspěvku na jednu OZP 
 2015 2016 2017 2018 2019 
 6 940 Kč 7 551 Kč 8 448 Kč 10 162 Kč 11 012 Kč 
Tabulka č. 1 
 
 
Další navrhovaná úprava spočívající ve snížení limitu náhradního plnění má směřovat 
k eliminaci negativních praktik spojených s touto problematikou, zejména s tzv. přefakturací 
výrobků nebo služeb. Objem náhradního plnění od roku 2012 významně roste. Zatímco v roce 
2012 byl povinný podíl plněn náhradním plnění za 55 885 osob se zdravotním postižením, 
v roce 2017 to bylo za 104 601 osob se zdravotním postižením. Viz tabulka č. 2.  
 
 
Počet OZP, za něž bylo v jednotlivých letech plněno náhradním plněním 

2012 2013 2014 2017 
55 885 59 611 72 366 104 601 

Tabulka č. 2 
Pozn.: údaje za roky 2015, 2016 a 2018 nejsou k dispozici 
 
Současně je ze statistik dostupných z evidence náhradního plnění patrné, že aktuální výše 
limitu náhradního plnění není z velké části využívána. Ročně je v průměru čerpáno cca 62% 
limitu. Nadhodnocený objem limitu poskytuje prostor pro přefakturaci výrobků a služeb, kdy 
dodavatelé fakturují odběratelům náhradní plnění, na kterém se svou činností nepodíleli. To 
potvrzuje rostoucí objem náhradního plnění, který se od roku 2012 téměř zdvojnásobil (viz 
tabulka č. 2). Navíc náhradní plnění poskytuje pouze 1 785 dodavatelů z celkového počtu 
3 200 potencionálních dodavatelů – zaměstnavatelů působících na chráněném trhu práce. Je 
tedy zřejmé, že na trhu existuje velmi široká nabídka nevyužitého náhradního plnění 
poskytující prostor pro negativní praktiky zaměstnavatelů. To může mít v konečném důsledku 
negativní vliv na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. 
 
Navrhované parametrické změny povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením jsou odůvodněny nutností podpořit zaměstnávání těchto osob na volném trhu 
práce, protože, jak již bylo výše uvedeno, od roku 2012 se zvyšuje podíl náhradního plnění na 
ostatních formách plnění povinného podílu, přitom cílem by mělo být přímé zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením s odpovídajícím zbytkovým pracovním potenciálem na 
volném trhu práce. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru mohou 
plnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením třemi způsoby – přímým 
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, náhradním plněním a odvodem finančních 
prostředků do státního rozpočtu. Jak je patrné z tabulky č. 3, objem náhradního plnění se 
zvyšuje zejména na úkor přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Proto cílem 
návrhu změny právní úpravy je tento trend zastavit a motivovat zaměstnavatele na trhu práce, 
aby se více zabývali možnostmi zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 
 
Vývoj zastoupení jednotlivých forem plnění povinného podílu  
 2012 2013 2014 2017 
Odvod do státního 
rozpočtu 

17,2 % 7,4 % 6,6 % 5,1 % 

Náhradní plnění 29,8% 37,3 % 42% 48,9 % 
Zaměstnávání 
OZP 

53 % 55,3% 51,4% 46% 

Tabulka č. 3 
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Pozn.: údaje za roky 2015, 2016 a 2018 nejsou k dispozici 
 
Pokud jde o oblast APZ, stávající systém APZ umožňuje podporu osob znevýhodněných na 
trhu práce, a to uchazečů o zaměstnání, ale i zaměstnanců, avšak není zaměřen na některé 
specificky znevýhodněné skupiny osob - zaměstnanců a prevenci jejich nezaměstnanosti, 
kterou jsou v důsledku svého znevýhodnění ohroženy. Existují určitá znevýhodnění, kterými 
jsou některé osoby na trhu práce limitovány, avšak ve stávajícím systému APZ nemohou být 
podpořeny (problematika dluhového poradenství, resp. exekucí a oddlužení) a oblast pracovní 
asistence sociálně znevýhodněných osob (osoby bez domova, osoby drogově závislé apod.) 
pro chybějící právní úpravu.  
 
Dále v rámci současných nástrojů APZ není v zákoně o zaměstnanosti zakotven takový 
nástroj, který by byl zaměřen na prevenci ztráty zaměstnání u některých skupin zaměstnanců 
v souvislosti s tzv. 4. průmyslovou revolucí. Na základě výsledků získaných v rámci projektu 
Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), realizovaného od roku 2016 úřadem 
práce, bylo v praxi jednoznačně ověřeno, že takovýto nástroj APZ je potřebný, a proto je na 
místě jej také legislativně zakotvit. Tento závěr vychází z toho, že celkově od počátku 
realizace tohoto projektu byla čerpána ke dni 31. 10. 2019 částka ve výši 1 834 488 131 Kč, 
z toho za rok 2019 částka ve výši 335 178 925 Kč, a dále bylo celkově podpořeno 62 297 
osob, 6 271 firem a realizováno 18 571 školení. Dále pro ilustraci uvádíme, že v roce 2018 
bylo podpořeno 2 191 žadatelů a 21 834 osob, a v roce 2019 se jednalo o 1 736 žadatelů a 
13 570 osob.  
 
Problém současného nastavení rekvalifikací spočívá ve skutečnosti, že jejich systém není 
dostatečně provázán s požadavky trhu práce. S ohledem na budoucí výzvy trhu práce 
související s automatizací a robotizací průmyslu (průmysl 4.0) je proto potřeba provést dílčí 
úpravu v oblasti rekvalifikací, a to zejména s ohledem na jejich zaměření, které bude 
odpovídat očekávanému vývoji na trhu práce dle výsledků predikcí. Rovněž je potřeba 
umožnit jazykové rekvalifikace, jelikož stávající systém jejich realizaci neumožňuje.  
 
Z výše uvedeného je patrné, že oblast APZ, včetně rekvalifikací, ale i samotné 
zprostředkování zaměstnání úřadem práce, musí vycházet z předpokládaného vývoje na trhu 
práce zjišťovaný na základě výzkumu a respektovat jej. Jedná se o systém predikcí, který 
v současné době není zákonem o zaměstnanosti legislativně upraven, je však MPSV 
realizován v rámci projektu „Predikce trhu práce KOMPAS“. Relevantnost výsledků toho 
projektu a existence jednoznačné potřeby vývoj na trhu práce sledovat prokázala, že systém 
predikcí je nezbytný a je na místě vytvořit pro něj oporu v zákoně o zaměstnanosti. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Současná právní úprava zákona o zaměstnanosti vymezuje pojem uchazeče o zaměstnání tak, 
že se jím rozumí fyzická osoba, která „osobně požádá“ o zprostředkování vhodného 
zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při 
splnění zákonem o zaměstnanosti stanovených podmínek je do evidence uchazečů o 
zaměstnání zařazena. Současná právní úprava tak evokuje požadavek, aby žádost o 
zprostředkování zaměstnání byla podávána fyzickou osobou výhradně při osobním kontaktu - 
dostavení se na příslušné pracoviště krajské pobočky úřadu práce. Takovýto požadavek je 
však již pro účely aplikační praxe překonán, neboť použitý obrat „osobně požádá“ zakotvený 
v zákoně o zaměstnanosti a definice uchazeče o zaměstnání neodpovídá správní praxi, kdy 
správními orgány musí být akceptovány žádosti doručené také například prostřednictvím 
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provozovatele poštovních služeb, zanechané na podatelně úřadu práce či zaslané správnímu 
orgánu datovou schránkou. Zároveň je také již nutno považovat za překonaný požadavek na 
podání žádosti o zprostředkování zaměstnání v místě trvalého pobytu na území České 
republiky, které je podle současné právní úpravy u státního občana České republiky 
považováno za bydliště.  
 
Pokud jde o oznamovací povinnost uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce týkající se 
důvodů nemoci nebo úrazu nebo ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení, pro které nebyl 
schopen plnit jeho povinnosti, stávající právní úprava ukládá uchazeči o zaměstnání tuto 
povinnost splnit v den, kdy mu bylo vydáno příslušné potvrzení.  
 
V rámci novely zákona o zaměstnanosti účinné od 1. 1. 2018 došlo ke komplexní systémové 
změně v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením spočívající v rozlišení volného 
a chráněného trhu práce. Zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením na chráněném trhu 
práce je podle stávající právní úpravy poskytován příspěvek na částečnou úhradu mzdových 
nákladů, přičemž až do stanovené maximální výše tohoto příspěvku (12 800 Kč) si 
zaměstnavatelé mohou uplatnit nárok na jeho zvýšení, a to o další náklady vynaložené 
zaměstnavatelem na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Za další náklady 
se mimo jiné považují náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů a náklady na 
dopravu, jejichž maximální výše není zákonem stanovena.  
 
Limit pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou 
odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním 
postižením nebo od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 
činnými, byl rovněž zmiňovanou novelou upraven, a to tak, že došlo k jeho snížení 
z 36násobku na 28násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním 
postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.   

 
Zákon o zaměstnanosti upravuje demonstrativně výčet nástrojů APZ. Současná paleta těchto 
nástrojů umožňuje podporu různých skupin osob, přičemž stávající systém je využíván 
zejména na podporu uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce, kteří jsou obtížně 
zaměstnatelní, a to v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních 
míst.   
 
Systém predikcí trhu práce není v současné době zákonem o zaměstnanosti vůbec upraven.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Úřad práce České republiky, resp. jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce České 
republiky 
Úřad práce prostřednictvím svých krajských poboček a kontaktních pracovišť zajišťuje 
zprostředkování zaměstnání fyzickým osobám, které mají o tuto službu zájem. Za tímto 
účelem úřad práce vede evidenci uchazečů o zaměstnání. Vede správní řízení a vydává 
rozhodnutí týkající se vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. 
 
Krajské pobočky úřadu práce poskytují příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce.  
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Krajské pobočky úřadu práce budou uzavírat dohody o poskytnutí příspěvku v rámci nových 
nových nástorojů APZ, tj. dohody o poskytnutí příspěvku na zapracování a odborné 
vzdělávání zaměstnanců a příspěvku na řešení specifických znevýhodnění. Dále se bude 
úřadu práce týkat uzavírání dohod týkajících se jazykové rekvalifikace. 
 
Uchazeči o zaměstnání 
Na základě navrhované právní úpravy bude uchazečům o zaměstnání usnadněn přístup ke 
službám zaměstnanosti úřadu práce. K uchazečům o zaměstnání se bude vztahovat úprava 
lhůty pro splnění oznamovací povinnosti týkající se důvodů spočívajících v nemoci či úrazu 
nebo ošetření/vyšetření, pro které nemohl plnit své povinnosti vůči úřadu páce. 
 
Zároveň bude uchazečům o zaměstnání umožněno požádat úřad práce o zabezpečení jazykové 
rekvalifikace.  
 
Zaměstnavatelé  
Navrhovaná právní úprava se bude dotýkat zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením na 
chráněném trhu práce ve vztahu k pobírání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce a ve vztahu k poskytování náhradního plnění.  
 
Zároveň se dotkne všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru 
působících na volném trhu práce, a to ve vztahu k povinnosti zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců 
zaměstnavatele, který činí 4 %. 
 
Navrhované změny v oblasti APZ se budou týkat zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby 
ohrožené ztrátou zaměstnání například v důsledků vícečetných exekucí, kdy budou moci 
požádat o příspěvek v rámci nového nástroje APZ, a dále zaměstnavatelů osob ohrožených 
ztrátou zaměstnání v souvislosti s tzv. 4. průmyslovou revolucí. Tito zaměstnavatelé budou 
moci požádat úřad práce o poskytnutí příspěvku na zapracování a odborné vzdělávání jejich 
zaměstnanců tak, aby se předešlo vzniku jejich nezaměstnanosti. 
 
Osoby samostatně výdělečně činné 
Příspěvek na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců budou moci využívat za 
stejných podmínek jako zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné. Bude tak sloužit i 
k udržení jejich výdělečné činnosti.  
 
Zaměstnanci  
Zaměstnanci, kteří mají určitá specifická znevýhodnění, budou moci být podpořeni v rámci 
nového nástroje APZ tak, aby došlo k zachování jejich pracovního poměru.  
 
Dále bude moci být podpořena i další skupina zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou 
zaměstnání v důsledku 4. průmyslové revoluce.  
 
MPSV 
MPSV bude zabezpečovat tvorbu a aktualizaci systému predikcí trhu práce, a to 
prostřednictvím odborného útvaru predikce a výzkumu trhu práce. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
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Cílovým stavem změny stávající právní úpravy týkající se způsobu podání žádosti o 
zprostředkování zaměstnání je zohlednění požadavku na rozšíření využívání moderních 
technologií při komunikaci fyzických osob se správními orgány. Pokud jde o úpravu definice 
bydliště u občana České republiky, je cílem dosáhnout uvolnění poskytování služeb 
zprostředkování zaměstnání úřadem práce a posílit mobilitu pracovní síly. U ostatních 
navrhovaných změn v oblasti zprostředkování zaměstnání je hlavním cílem potřeba posílení 
právní jistoty uchazečů o zaměstnání.  
Hlavním cílem úpravy týkající se poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob na 
chráněném trhu práce je nezbytnost zabránit nežádoucím praktikám zaměřeným na účelové 
získání maximální výše tohoto příspěvku. Snížení limitu náhradního plnění má směřovat 
k eliminaci negativních praktik spojených s touto problematikou, zejména s tzv. přefakturací 
výrobků nebo služeb. 
Cílem navrhovaných parametrických změn povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením je zvýšení přímého zaměstnávání těchto osob na volném trhu práce. 
Motivace zaměstnavatelů k  plnění povinného podílu formou přímého zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením bude zajištěna stanovením rozdílné výše odvodu do státního rozpočtu 
prováděného podle zákona o zaměstnanosti v závislosti na tom, v jaké procentuální výši splní 
zaměstnavatel povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením způsobem jejich 
přímého zaměstnávání. Snížení odvodu do státního rozpočtu na 2násobek, popř. na 1násobek 
průměrné měsíční mzdy za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel 
měl zaměstnat, tak bude zaměstnavatele na volném trhu práce motivovat k tomu, aby zvážili 
všechny možnosti vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny. Navrhuje se, aby 
příslušný odvod byl zvýšen z dosavadního 2,5násobku na 3,5násobek jen pro zaměstnavatele, 
kteří se problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením vůbec nezabývají. 
 
Cílem navrhované právní úpravy APZ je vytvoření nového nástroje APZ zaměřeného na 
řešení specifických znevýhodnění jako prevence nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin 
zaměstnanců (s dluhy, exekucemi atd.) a vytvoření dalšího nástroje APZ pro prevenci vzniku 
nezaměstnanosti u zaměstnanců, jejichž pracovní místa jsou ohrožena v důsledku  
4. průmyslové revoluce, resp. osob samostatně výdělečně činných, které budou moci tento 
příspěvek rovněž využívat. 
 
Cílem vytvoření legislativní opory systému predikcí trhu práce je zajistit trvalé fungování 
tohoto systému prostřednictvím vytvoření odborného útvaru MPSV, který je nezbytný pro 
předvídání a vyhodnocování potřeb trhu práce s ohledem na jeho měnící se podmínky 
(demografický vývoj, struktura vzdělání, rozvoj technologií – průmysl – práce 4.0 atd.) a 
který v rámci státní správy umožní získat: 

 jedinečný zdroj informací pro vytváření strategických materiálů hospodářské 
politiky státu, regionů (krajů) a interních materiálů jednotlivých resortů 

 unikátní zdroj informací pro podporu rozvoje vzdělávací soustavy 
 přehled o profesním, vzdělanostním a věkovém složení obyvatelstva ve 

vzájemné souvztažnosti 
 schopnost kvalifikované predikce rozvoje státu a jednotlivých regionů v oblasti 

trhu práce a rozvoje zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích 
 schopnost nastavit podporu rozvoje sekundárního i terciálního vzdělávání 
 zdroj informací pro nastavování parametrů nástrojů a opatření APZ, 

investičních záměrů, včetně jejich podpory, nastavování procesu zahraniční 
pracovní migrace 
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 zdroj informací týkajících se důsledků 4. průmyslové revoluce na trh práce, 
identifikace potřeb u nových pracovních pozic a s tím související potřeby 
v oblasti vzdělanosti, kompetencí, dovedností a rekvalifikačních programů, 
zejména v oblasti digitalizace a robotizace 

 
 
1.6 Zhodnocení rizika  

 
V případě nepřijetí navrhované změny zákona lze identifikovat následující rizika: 
 
Nepřijetí navrhované úpravy v oblasti zprostředkování zaměstnání představuje riziko, že 
zákon o zaměstnanosti nebude reagovat na modernizaci služeb zaměstnanosti a nedojde 
k usnadnění prvotního kontaktu nezaměstnané osoby s úřadem práce. Zároveň nedojde 
k žádoucímu umožnění využívání služeb jednotlivých pracovišť úřadu práce podle toho, kde 
již uchazeč o zaměstnání práci vykonával, nebo v místě, kde je to vzhledem k okolnostem 
jeho konkrétní situace vhodnější. 
 
Pokud jde o poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněném trhu práce, nebude zamezeno nežádoucímu vykazování zvýšených nákladů 
v neúměrně vysokých částkách a bude tak i nadále umožněno čerpat tento příspěvek v jeho 
maximální výši, i když se bude jednat o zjevně účelové vykazování těchto zvýšených nákladů.  
 
V případě ponechání dosavadního limitu náhradního plnění nedojde k zamezení negativních 
praktik spojených s touto problematikou (tzv. přefakturace).  
 
Jde-li o zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, ponecháním 
nezměněné právní úpravy nebudou zaměstnavatelé dostatečně motivováni přímým 
zaměstnáváním plnit povinný podíl ve výši 4 % a i nadále budou ve značné míře využívat 
další formy plnění povinného podílu. 
 
V oblasti APZ nedojde k řešení nedostatečné podpory osob specificky znevýhodněných na 
trhu práce ani k podpoře prevence ztráty zaměstnání u těch zaměstnanců, resp. osob 
samostatně výdělečně činných, kteří jsou ohroženi změnami na trhu práce v důsledku 
průmyslu 4.0. 
 
Pokud nedojde k zakotvení systému predikcí trhu práce přímo do zákona, nebude naplněn 
požadavek projektu KOMPAS na trvalou udržitelnost nástroje predikcí trhu práce a ani 
nebudou existovat podmínky pro využívání a další vývoj tímto projektem vytvořeného 
unikátního predikčního modelu. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
a) oblast zprostředkování zaměstnání 
 
Varianta I - „nulová“  
Ponechání současného stavu. 

 
Varianta II – alternativní řešení 
Zvažován byl explicitní výčet způsobů podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBL4LP2GF)



 

11 
 

Pokud jde o možnost podání žádosti o zprostředkování zaměstnání i jinde než v místě trvalého 
pobytu státního občana České republiky, byla zvažována varianta úpravy ustanovení § 24 
zákona o zaměstnanosti, které definuje, kdo je uchazečem o zaměstnání. Tato zvažovaná 
varianta se týkala doplnění této definice tak, že je jím fyzická osoba, která osobně požádá o 
zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž územním 
obvodu má bydliště nebo trvalý pobyt, a při splnění zákonem o zaměstnanosti stanovených 
podmínek je krajskou pobočkou úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.  
 
Varianta III - přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona o 
zaměstnanosti  
Vypuštění slova „osobně“ z příslušného ustanovení a úprava definice bydliště u státního 
občana České republiky.  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
  
3.2. Náklady 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty zákon o zaměstnanosti nebude reagovat na modernizaci služeb 
zaměstnanosti a nedojde k usnadnění prvotního kontaktu nezaměstnané osoby s úřadem práce 
ani k žádoucímu umožnění využívání služeb jednotlivých pracovišť úřadu práce podle toho, 
kde již uchazeč o zaměstnání práci vykonával, nebo v místě, kde je to vzhledem k okolnostem 
jeho konkrétní situace vhodnější. 
 
Varianta II – alternativní řešení 
Zvažované alternativní řešení vytyčených problémů je nekoncepční vzhledem k tomu, že i u 
dalších okruhů osob než jsou státní občané České republiky je bydliště definováno 
v ustanovení, které vymezuje některé pojmy zákona.  
 
Rovněž výčet způsobů podávání žádosti o zprostředkování zaměstnání je zcela nesystémový 
ve vztahu k zákonu jako celku.   
 
Varianta III – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona 
o zaměstnanosti 
V souvislosti s přijetím této varianty se náklady nepředpokládají. 
 
3.3. Přínosy 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nelze očekávat žádný přínos, protože nedojde k řešení 
identifikovaných problémů. 
 
Varianta II - alternativní řešení 
Jednalo by se pouze o řešení daného problému, avšak nekoncepčním a nesystémovým 
způsobem.  
 
Varianta III – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona 
o zaměstnanosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBL4LP2GF)



 

12 
 

Přínos přijetí varianty III je spatřován ve srozumitelné právní úpravě ve vztahu oběma 
identifikovaným problémům.  
 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Nulová a zvažovaná alternativní varianta byly vyhodnoceny vzhledem k jejich nákladům a 
přínosům jako nevhodné. Pokud je o explicitní stanovení způsobů podání žádosti o 
zprostředkování zaměstnání, jedná se o variantu zcela nadbytečnou, a to z těchto důvodů:  
1. vzhledem ke skutečnosti, že podle zákona o zaměstnanosti jsou podávány i jiné žádosti, byl 
by výčet způsobů podání žádosti jen u žádosti o zprostředkování zaměstnání nekoncepční, 
2. není nutné ani žádoucí do zákona o zaměstnanosti právně zakotvit způsob podání žádosti, 
neboť pro řízení o žádosti o zprostředkování zaměstnání se použije pro postup správního 
orgánu a správní řízení subsidiárně správní řád, a to především pravidla obsažená 
v ustanovení § 37 a § 45 správního řádu. Pro případy, kdy by byla žádost doručena datovou 
schránkou, je nutno zohlednit právní úpravu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto důvodu 
se tedy explicitní výčet možných způsobů podání žádosti o zprostředkování zaměstnání přímo 
v hmotněprávní úpravě zákona o zaměstnanosti jeví jako nadbytečný. 
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů varianty III lze jednoznačně dospět k závěru, že 
tato varianta řeší identifikované problémy koncepčně, srozumitelně a tedy nejvhodnějším 
způsobem.  
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Nejvhodnější – varianta III 
Méně vhodná – varianta II 
Nevhodná – varianta I 
 
Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta III, neboť přináší řešení obou identifikovaných 
problémů a zaručuje naplnění sledovaných cílů. 
 
b) oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 
Varianta I - „nulová“  
Ponechání současného stavu. 

 
Varianta II – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona o 
zaměstnanosti 
Jedná se o stanovení maximální částky vybraných uznatelných nákladů pro účely zvýšení 
příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, 
snížení limitu tzv. náhradního plnění a diferenciace odvodů prostředků do státního rozpočtu 
v případě neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném 
trhu práce. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
  
3.2. Náklady 
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Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nedojde k zamezení nežádoucího vykazování zvýšených nákladů 
v neúměrně vysokých částkách ani k zamezení negativních praktik spojených s problematikou 
náhradního plnění. Zároveň nelze očekávat ani zvýšení přímého zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na volném trhu práce, protože nedojde ke zvýhodnění těch 
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají vyšší procento osob se zdravotním postižením na volném 
trhu práce. 
 
Varianta II – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona 
o zaměstnanosti 
V souvislosti s přijetím této varianty se náklady nepředpokládají. 
 
3.3. Přínosy 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nelze očekávat žádný přínos, protože nedojde k řešení 
identifikovaných problémů. 
 
Varianta II – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona 
o zaměstnanosti 
Přínos přijetí varianty II je spatřován  
 v zamezení účelového získávání maximální výše příspěvku v důsledku vykazování 

neúměrných zvýšených nákladů zaměstnavateli na chráněném trhu práce 
 v zamezení negativního jevu tzv. přefakturace výrobků nebo služeb v rámci 

náhradního plnění 
 v tom, že snížení limitu náhradního plnění podpoří využívání ostatních forem plnění 

povinného podílu osob se zdravotním postižením, zejména pak jejich přímé 
zaměstnávání v pracovním poměru 

 v zajištění zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na volném trhu 
práce, tj. zvýší se podíl přímého zaměstnávání na úkor náhradního plnění 

 v deklaraci preference přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením před 
ostatními formami plnění předmětné zákonné povinnosti 

 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Obě varianty byly vyhodnoceny vzhledem k jejich nákladům a přínosům.  Variantu I – 
nulovou nelze přijmout vzhledem k tomu, že spočívá v zachování stávající právní úpravy, 
kterou je právě nutno změnit tak, aby došlo k řešení identifikovaných problémů a naplnění 
stanovených cílů.   
 
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů varianty II lze dospět k závěru, že tato varianta 
řeší identifikované problémy vhodným způsobem, čemuž svědčí již předchozí úpravy 
provedené v této oblasti.  
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Vhodná – varianta II 
Nevhodná – varianta I 
 
Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta II, neboť přináší řešení všech identifikovaných 
problémů v dané oblasti a zaručuje naplnění sledovaných cílů.  
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 c) oblast aktivní politiky zaměstnanosti 
 
Varianta I - „nulová“  
Ponechání současného stavu. 

 
Varianta II – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona o 
zaměstnanosti 
Jedná se o zakotvení dvou nových nástrojů APZ, a to příspěvku na řešení specifických 
znevýhodnění a příspěvku na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců. Dále se jedná o 
dílčí změnu právní úpravy rekvalifikací a legislativní zakotvení systému predikcí trhu práce 
do působnosti MPSV. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
  
3.2. Náklady 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nedojde k adekvátnímu reagování státní politiky zaměstnanosti 
na potřebu předvídání vývoje na trhu práce ani k zabezpečení prevence vzniku 
nezaměstnanosti u některých ohrožených skupin osob. Ponechání stávající právní úpravy 
může tedy přinést další náklady v podobě vynaložených prostředků ze státního rozpočtu na 
řešení nově vzniklé nezaměstnanosti u cílových skupin osob a zhoršené jejich sociální situace. 
Tyto náklady nelze prozatím vyčíslit, avšak již nyní se na základě studie iniciativa Práce 4.0 
odhaduje úbytek 10 % pracovních míst a podstatné změny ve vykonávaných činnostech u  
35 % pracovních míst v následujících 20 letech.  
  
Varianta II – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona 
o zaměstnanosti 
V souvislosti s přijetím této varianty se předpokládá vynaložení prostředků ze státního 
rozpočtu.  
 
Pokud jde však o oblast APZ, jedná se o příspěvky nenárokové a jejich konkrétní výše a 
rozsah poskytování jsou dány, mimo jiné, výší rozpočtu přiděleného v daném roce na tento 
účel.  
 
V případě příspěvku na řešení specifických znevýhodnění je třeba při vyčíslování finančních 
dopadů zohlednit to, že reálný počet podpořených osob bude ovlivněn počtem žádostí 
podaných ze strany potencionálních zaměstnavatelů a zájmem zaměstnanců do tohoto nástroje 
vstupovat. Příspěvek bude financován v rámci rozpočtu přiděleného na nástroje APZ. 
V prvních letech jeho zavedení půjde spíše o mapování zájmu zaměstnavatelů řešit 
znevýhodnění svých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že příspěvek by měl být poskytován na 
řešení specifických potřeb zaměstnanců, zejména v oblasti dluhového poradenství, lze 
velikost cílové skupiny vztáhnout k počtu osob s vícečetnou exekucí. V České republice se 
v roce 2017 jednalo o 493 tis. osob. Odhadneme-li, že míra zaměstnanosti těchto osob 
odpovídá průměrné míře zaměstnanosti v České republice (58,5%), tvoří velikost cílové 
skupiny přibližně 288 tis. osob. Reálný počet podpořených osob bude ovlivněn počtem 
žádostí podaných ze strany potencionálních zaměstnavatelů a zájmem zaměstnanců do tohoto 
nástroje vstupovat. Je tedy potřeba odhadnout potencionální zájem zaměstnanců i 
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zaměstnavatelů. Z praktických poznatků lze odhadovat, že cca 5 % zaměstnavatelů 
zaměstnávajících osoby s exekucí je zainteresováno situaci svých zaměstnanců řešit. Velikost 
cílové skupiny se tak zužuje na 14 tis. osob.  
 
Stanovení nákladů vynaložených na tento účel lze učinit na základě odhadovaného počtu osob 
z cílové skupiny a předpokládaného zájmu zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců o řešení 
specifického znevýhodnění a vlastní osobnostní rozvoj. K tomu lze využít statistiku 
Národního ústavu pro vzdělávání, podle které činí účast populace se základním vzděláním na 
dalším neformálním vzdělávání 1,8 %. Účelem příspěvku je totiž zejména podpora řešení 
specifických problémů zaměstnance, která spočívá v osobnostním rozvoji či poradenství 
(např. dluhové poradenství). Zájem o vlastní osobnostní rozvoj lze tedy přirovnat k účasti 
dospělé populace v neformálním vzdělávání, neboť neformálním vzděláváním jsou 
dobrovolné výchovně vzdělávací aktivity nabízející záměrný rozvoj životních situací. 
Vzhledem k velikosti cílové skupiny, tj. 14 000 osob, lze odhadovat počet podpořených na 
cca 250 osob ročně. V takovém případě vychází náklady státního rozpočtu přibližně na 11 
mil. Kč ročně.  
 
V případě příspěvku na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců byla při odhadu 
nákladů vynaložených na tento nástroj využita statistická data projektu Podpory odborného 
vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) a očekávaný roční náklad tak lze vyčíslit na cca 400 mil. 
Kč. Pro srovnání v letech 2018 a 2019 bylo prostřednictvím tohoto projektu podpořeno 
vzdělávání 35 404 osob za 817 888 tis. Kč. Zároveň se předpokládá, že navrhovaný nástroj 
bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu plus, resp. připravovaného 
Operačního programu Zaměstnanost+ (pracovní název). Náklady na státní rozpočet se tedy 
v průběhu nového programového období, tj. do roku 2027, resp. 2029 neočekávají.   
 
Předpokládané náklady na realizaci systému predikcí trhu práce činí první rok (2021) 
jednorázově cca 10,5 mil Kč. MPSV bude zabezpečovat tvorbu a aktualizaci systému predikcí 
trhu práce prostřednictvím odborného útvaru predikce a výzkum trhu práce. Rozklad 
mzdových nákladů včetně odvodů je vyčíslen následovně.  
Požadováno je 15 systemizovaných míst pro odborné zaměstnance specializovaného 
pracoviště pro predikce a výzkum trhu práce MPSV s odpovědností za správu a rozvoj 
národního a regionálního predikčního systému: 
TŘ 14, stupeň 10 = 43 600 + 14.314 = 57 914 x 12 měsíců = 694 968 Kč/rok/jeden 
zaměstnanec x 15 = 10 424 520 Kč/rok. 
Související výdaje 3 731 978 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 24,8%, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 %, příděl do 
FKSP 2 %). 
Celkem výdaje budou tedy činit 14 156 498 Kč, přičemž kalkulace se týká systemizace pro 
rok 2021. V uvedeném personálním obsazení by měl tento odborný útvar pracovat i 
v následujících letech v rámci podmínky udržitelnosti výstupů projektu. Pro srovnání 
uvádíme, že po dobu realizace projektu pracoval projektový tým s celkovým počtem 77,5 
pracovních úvazků. Následně každoroční náklady na provoz a obsluhu systému predikcí trhu 
práce cca 8,5 mil Kč ze státního rozpočtu. 
 
3.3. Přínosy 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nelze očekávat žádný přínos, protože nedojde k řešení 
identifikovaných problémů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBL4LP2GF)



 

16 
 

 
Varianta II – přijetí právní úpravy v podobě navrhovaných úprav zákona 
o zaměstnanosti 
Přínos přijetí varianty II je spatřován  
 v prevenci vzniku nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin zaměstnanců (dluhy, 

exekuce atd.) prostřednictvím zavedení nového nástroje APZ - příspěvku na řešení 
specifických znevýhodnění  

 v prevenci ztráty zaměstnání u některých skupin zaměstnanců v souvislosti s tzv.  
4. průmyslovou revolucí prostřednictvím zavedení nového nástroje APZ - příspěvku 
na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců 

 v prevenci ukončení činnosti osob samostatně výdělečně činných v důsledku dopadů 
4. průmyslové revoluce 

 ve vytvoření právního rámce pro využívání a další vývoj projektem KOMPAS 
vytvořeného unikátního predikčního modelu 

 ve vytvoření úzké provazby zaměření rekvalifikací na predikce trhu práce (na vývoj na 
trhu práce), včetně umožnění žádoucí rekvalifikace jazykové 

 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Obě varianty byly vyhodnoceny vzhledem k jejich nákladům a přínosům.  Variantu I – 
nulovou nelze přijmout vzhledem k tomu, že spočívá v zachování stávající právní úpravy, 
kterou je právě nutno změnit tak, aby došlo k řešení identifikovaných problémů a naplnění 
stanovených cílů.   
 
Na základě vyhodnocení nákladů a přímosů varianty II lze dospět k závěru, že tato varianta 
řeší identifikované problémy vhodným způsobem.  
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Vhodná – varianta II 
Nevhodná – varianta I 
 
Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta II, neboť přináší řešení všech identifikovaných 
problémů v dané oblasti a zaručuje naplnění sledovaných cílů.  
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování jejího plnění  
 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované novely zákona o zaměstnanosti bude 
Úřad práce České republiky, který vykonává působnost v oblasti zprostředkování zaměstnání 
a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti, zabezpečuje uplatňování nástrojů APZ, 
poskytuje příspěvky z prostředků na APZ a také poskytuje příspěvek pro zaměstnavatele osob 
se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.   
 
MPSV prostřednictvím odborného útvaru bude odpovědné za zabezpečení zpracovávání 
analýz a prognóz vývoje na trhu práce a na základě výzkumu také tvorby a aktualizace 
systému predikcí trhu práce ve spolupráci se správními úřady, územními samosprávnými 
celky a dalšími subjekty činnými na trhu práce včetně mezinárodního srovnání.  
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBL4LP2GF)



 

17 
 

Přezkum účinnosti regulace bude ve všech vytyčených oblastech proveden s časovým 
odstupem tak, aby bylo možno relevantním způsobem zhodnotit dopady nové právní úpravy. 
Zároveň však budou nově zaváděná regulační opatření vyhodnocována průběžně, a to 
zejména na základě poznatků z aplikační praxe úřadu práce.  
 
V oblasti zprostředkování zaměstnání bude indikátorem sledování účelu a účinnosti 
navrhované právní úpravy počet žádostí o zprostředkování zaměstnání, které byly podány 
jinak než osobně a počet uchazečů o zaměstnání, kteří využili možnost požádat o 
zprostředkování zaměstnání jinde než v místě svého trvalého pobytu. 
 
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením bude příslušným indikátorem 
porovnání částky uplatňovaných zvýšených nákladů zaměstnavatelů na chráněném trhu práce 
s výší částky, ve které byly uplatňovány podle předchozí právní úpravy, a to za období 
jednoho kalendářního roku. Při sledování využití limitu náhradního plnění budou využívány 
údaje z již existující elektronické evidence náhradního plnění, jejímž správcem je MPSV. 
Indikátorem pro zjištění účinnosti nové regulace týkající se plnění povinného podílu přímým 
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením budou relevantní údaje obsažené v hlášení 
zaměstnavatelů o plnění povinného podílu za určené období. Na základě těchto údajů bude 
zjištěno, zda došlo k naplnění vytyčeného cíle, a to zvýšení přímého zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na volném trhu práce.  
 
Pokud jde o zavedení nových nástrojů APZ, navrhuje se provést přezkum účinnosti regulace 
po uplynutí doby alespoň jednoho roku, a to na základě zjištění počtu žádostí o poskytnutí 
příspěvku v rámci nově vytvořených nástrojů APZ a počtu tímto způsobem podpořených 
osob. Zároveň lze přezkum účinnosti regulace v těchto případech provést i s delším časovým 
odstupem tak, aby bylo možné na základě relevantních údajů vyhodnotit, zda došlo k naplnění 
cílů nové právní úpravy, a to prevenci vzniku nezaměstnanosti cílových skupin osob.  
 
7. Konzultace 
 
Uvedená problematika týkající se zprostředkování zaměstnání a APZ, včetně legislativního 
zakotvení systému predikcí trhu práce, byla konzultována s širokým okruhem dotčených 
subjektů, a to v rámci diskuzí konaných formou kulatých stolů organizovaných MPSV a 
následných dílčích pracovních skupin. Těchto diskuzí se účastnili zástupci Parlamentu České 
republiky, zástupci Úřadu vlády, Veřejné ochránkyně práv, dotčených ústředních orgánů 
státní správy (MF, MPO, MSp, MŠMT, MV), zástupci zaměstnanců (Asociace samostatných 
odborů, ČMKOS) a zaměstnavatelů (Hospodářská komora, KZPS, Svaz průmyslu a dopravy), 
Asociace poskytovatelů personálních služeb, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv 
ČR, Úřadu práce České republiky.   
 
Navrhované změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením byly konzultovány 
se všemi zainteresovanými subjekty, tj. se zástupci zaměstnavatelů osob se zdravotním 
postižením na volném i chráněném trhu práce a se zástupci osob se zdravotním postižením, a 
to i v rámci pracovní skupiny k problematice podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením působící při MPSV. Konzultace proběhly konkrétně s těmito subjekty: 

- Úřad práce České republiky 
- Národní rada osob se zdravotním postižením 
- Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 
- Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených 
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Ve zpracovaném návrhu byla zohledněna stanoviska, připomínky a návrhy dotčených 
subjektů, které vyplynuly z uskutečněných jednání.  
 
8. Dopady navrhované úpravy  
 
8.1 Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
V oblasti zprostředkování zaměstnání se hospodářské a finanční dopady nepředpokládají.   
V oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pokud jde o navrhovanou úpravu 
zvýšených nákladů uplatňovaných v rámci příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na chráněném trhu práce, se dopady na finanční rozpočet 
nepředpokládají, naopak se bude jednat o úspory ve výdajích na poskytovaný příspěvek, a to 
v důsledku zavedení maximálních částek zvýšených nákladů. Pokud jde o další úpravy v této 
oblasti, finanční dopady se nepředpokládají.  
Pokud jde o oblast APZ, tedy vytvoření nových nástrojů APZ, a to příspěvku na zapracování a 
odborné vzdělávání zaměstnanců a příspěvku na řešení specifických znevýhodnění, včetně 
úprav v oblasti rekvalifikací, bude se již z jejich povahy jednat o příspěvky nenárokové a 
jejich konkrétní výše a rozsah poskytování jsou dány, mimo jiné, výší rozpočtu přiděleného 
v daném roce na tento účel.  
 
U navrhovaného příspěvku na řešení specifických znevýhodnění je třeba při vyčíslování 
finančních dopadů zohlednit to, že reálný počet podpořených osob bude ovlivněn počtem 
žádostí podaných ze strany potencionálních zaměstnavatelů a zájmem zaměstnanců do tohoto 
nástroje vstupovat. Příspěvek bude financován v rámci rozpočtu přiděleného na nástroje APZ. 
V prvních letech jeho zavedení půjde spíše o mapování zájmu zaměstnavatelů řešit 
znevýhodnění svých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že příspěvek by měl být poskytován na 
řešení specifických potřeb zaměstnanců, zejména v oblasti dluhového poradenství, lze 
velikost cílové skupiny vztáhnout k počtu osob s vícečetnou exekucí. V České republice se 
v roce 2017 jednalo o 493 tis. osob. Odhadneme-li, že míra zaměstnanosti těchto osob 
odpovídá průměrné míře zaměstnanosti v České republice (58,5%), tvoří velikost cílové 
skupiny přibližně 288 tis. osob. Reálný počet podpořených osob bude ovlivněn počtem 
žádostí podaných ze strany potencionálních zaměstnavatelů a zájmem zaměstnanců do tohoto 
nástroje vstupovat. Je tedy potřeba odhadnout potencionální zájem zaměstnanců i 
zaměstnavatelů. Z praktických poznatků lze odhadovat, že cca 5 % zaměstnavatelů 
zaměstnávajících osoby s exekucí je zainteresováno situaci svých zaměstnanců řešit. Velikost 
cílové skupiny se tak zužuje na 14 tis. osob. 
 
Stanovení nákladů vynaložených na tento účel lze učinit na základě odhadovaného počtu osob 
z cílové skupiny a předpokládaného zájmu zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců o řešení 
specifického znevýhodnění a vlastní osobnostní rozvoj. K tomu lze využít statistiku 
Národního ústavu pro vzdělávání, podle které činí účast populace se základním vzděláním na 
dalším neformálním vzdělávání 1,8 %. Účelem příspěvku je totiž zejména podpora řešení 
specifických problémů zaměstnance, která spočívá v osobnostním rozvoji či poradenství 
(např. dluhové poradenství). Zájem o vlastní osobnostní rozvoj lze tedy přirovnat k účasti 
dospělé populace v neformálním vzdělávání, neboť neformálním vzděláváním jsou 
dobrovolné výchovně vzdělávací aktivity nabízející záměrný rozvoj životních situací. 
Vzhledem k velikosti cílové skupiny, tj. 14 000 osob, lze odhadovat počet podpořených na 
cca 250 osob ročně. V takovém případě vychází náklady státního rozpočtu přibližně na 11 
mil. Kč ročně.  
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V případě příspěvku na zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců byla při odhadu 
nákladů vynaložených na tento nástroj využita statistická data projektu Podpory odborného 
vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) a očekávaný roční náklad tak lze vyčíslit na cca 400 mil. 
Kč. Pro srovnání v letech 2018 a 2019 bylo prostřednictvím tohoto projektu podpořeno 
vzdělávání 35 404 osob za 817 888 tis. Kč. Zároveň se předpokládá, že navrhovaný nástroj 
bude financován z prostředků Evropského sociálního fondu plus, resp. připravovaného 
Operačního programu Zaměstnanost+ (pracovní název). Náklady na státní rozpočet se tedy 
v průběhu nového programového období, tj. do roku 2027, resp. 2029 neočekávají.  
 
Předpokládané náklady na realizaci systému predikcí činí první rok (2021) jednorázově cca 
10,5 mil Kč. MPSV bude zabezpečovat tvorbu a aktualizaci systému predikcí trhu práce 
prostřednictvím odborného útvaru predikce a výzkum trhu práce. Rozklad mzdových nákladů 
včetně odvodů je vyčíslen následovně.  
Požadováno je 15 systemizovaných míst pro odborné zaměstnance specializovaného 
pracoviště pro predikce a výzkum trhu práce MPSV s odpovědností za správu a rozvoj 
národního a regionálního predikčního systému: 
TŘ 14, stupeň 10 = 43 600 + 14.314 = 57 914 x 12 měsíců = 694 968 Kč/rok/jeden 
zaměstnanec x 15 = 10 424 520 Kč/rok. 
Související výdaje 3 731 978 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 24,8%, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 %, příděl do 
FKSP 2 %). 
Celkem výdaje budou tedy činit 14 156 498 Kč, přičemž kalkulace se týká systemizace pro 
rok 2021. V uvedeném personálním obsazení by měl tento odborný útvar pracovat i 
v následujících letech v rámci podmínky udržitelnosti výstupů projektu. Pro srovnání 
uvádíme, že po dobu realizace projektu pracoval projektový tým s celkovým počtem 77,5 
pracovních úvazků. Následně každoroční náklady na provoz a obsluhu systému predikcí trhu 
práce cca 8,5 mil Kč ze státního rozpočtu. 
 
V souvislosti s navrhovaným rozšířením aplikace institutu ručení za pokutu je předpokládáno 
navýšení počtu právníků Státního úřadu inspekce práce, resp. oblastních inspektorátů práce,  
a to pro zajištění agendy příslušných správních řízení. Celkem se jedná o 9 služebních míst,  
a to 1 služební místo pro SUIP a 8 pro OIP. 
 
8.2. Na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky 
 
Předmětný návrh zákona nepředstavuje dopad na mezinárodní konkurenceschopnost České 
republiky. 
 
8.3 Na podnikatelské prostředí České republiky 
 
Navrhovaná právní úprava nemá v oblasti zprostředkování zaměstnání žádný negativní dopad 
na podnikatelské prostředí.  
 
V souvislosti s navrhovanou právní úpravou v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením lze očekávat dopady pouze na ty podnikatele – zaměstnavatele osob se zdravotním 
postižením na chráněném trhu práce, kteří vykazovali neúměrně vysoké další náklady 
vynaložené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením s úmyslem účelově získat 
maximální výši příspěvku, a na ty zaměstnavatele, kteří poskytují náhradní plnění v plné výši 
jeho limitu.  
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U navrhovaných změn v oblasti APZ, včetně rekvalifikací, lze očekávat pozitivní dopady na 
podnikatelské prostředí, a to v souvislosti s možností využívat nástroje APZ směřující 
k udržení zaměstnání u nejzranitelnějších skupin zaměstnanců, např. ohrožených vícečetnou 
exekucí. Dále budou moci podnikatelé – zaměstnavatelé využít nový nástroj APZ ve formě 
příspěvku na zapracování a odborné vzdělávání u těch zaměstnanců, kteří mohou být ohroženi 
ztrátou zaměstnání v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 a podstatnými změnami 
v pracovních činnostech. Zároveň tento příspěvek budou moci využívat za stejných podmínek 
i osoby samostatně výdělečně činné.  
 
8.4. Na územní samosprávné celky 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na územní samosprávné celky. 
 
8.5. Sociální dopady 
V oblasti zprostředkování zaměstnání jsou očekávány pozitivní sociální dopady vzhledem 
k usnadnění přístupu klientů ke službám zaměstnanosti úřadu práce, a tedy zlepšení možnosti 
jejich pracovního uplatnění a v konečném důsledku i sociální situace jednotlivců i jejich 
rodin.  
 
Pozitivní sociální dopad bude mít rovněž úprava lhůty pro splnění oznamovací povinnosti 
týkající se důvodů dočasné neschopnosti (nemoc, úraz, ošetření/vyšetření) uchazeče o 
zaměstnání vůči úřadu práce. Na základě získaných poznatků bylo vyhodnoceno, že současná 
úprava spočívající ve splnění oznamovací povinnosti v den vydání příslušného potvrzení je 
příliš rigidní a na uchazeče o zaměstnání, kteří úřadu práce prokazují zdravotní důvody, má 
nepřiměřený dopad v podobě vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.   
 
U navrhované úpravy týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením se očekávají 
pozitivní dopady v podobě zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 
volném trhu práce, a to v důsledku zavedení diferenciace odvodu do státního rozpočtu 
v případě neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
 
Příspěvek na řešení specifických znevýhodnění bude zaměřen na osoby, jejichž podpora 
doposud nebyla v současném systému APZ řešena. Jedná se zejména o osoby s vícečetnými 
exekucemi, osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných poměrech či jinak sociálně 
znevýhodněné. V rámci poskytnutého příspěvku bude umožněno zachování zaměstnání 
znevýhodněné osoby u zaměstnavatele, který bude také participovat na zlepšení sociální 
situace svého zaměstnance, například formou zajištění dluhového poradenství.   
 
Navrhované právní úpravy spojené se zavedením nových nástrojů APZ budou mít 
jednoznačný pozitivní dopad na specificky znevýhodněné skupiny obyvatel. Příspěvek na 
zapracování a odborné vzdělávání zaměstnanců umožní zachovat pracovní místa u 
zaměstnavatelů v důsledku změn průmyslu 4.0 a přispěje tak k prevenci vzniku 
nezaměstnanosti ohrožených skupin zaměstnanců, resp. osob samostatně výdělečně činných. 
V konečném důsledku tak nedojde ke zhoršení jejich sociální situace.  
 
8.6. Na spotřebitele 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na spotřebitele. 
 
8.7. Na životní prostředí 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí. 
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8.8. Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů a žen 
Pokud jde o všechny náměty, navrhovaná právní úprava nepřináší rizika diskriminace  
a nerovného zacházení. Obecná definice a podmínky jejího naplnění se budou aplikovat 
u všech dotčených fyzických osob. 

 
 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen 
 

Název a jednací číslo materiálu 
Název návrhu zákona: Zákon, 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 
Č. j.: MPSV-2020/ 
Stručný popis materiálu 
Na základě navrhovaných úprav zákona o zaměstnanosti je předpokládáno provedení dílčích 
změn v oblasti zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 
aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavním cílem návrhu zákona je usnadnění přístupu klientů 
ke službám úřadu práce, odstranění některých přetrvávající nežádoucích jevů týkajících se 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, naplnění jednoho z bodů programového 
prohlášení vlády týkajícího se zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na volném trhu práce a také úprava v oblasti APZ se zohledněním budoucích potřeb trhu 
práce, včetně zavedení nových nástrojů APZ za účelem předcházení vzniku nezaměstnanosti.  
1. Týká se materiál fyzických osob? 

 
× ANO 

□ NE 
Hodnocení 

Materiál se týká postavení fyzických osob a 
nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

Analýza a popis stávajícího stavu - odůvodnění dopadu na fyzické osoby 
Stávající právní úprava v daných oblastech zákona o zaměstnanosti, tedy oblasti 
zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením i APZ, se týká 
fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby zaměstnanosti ze strany úřadu práce, dále 
se týká zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením na volném i chráněném trhu práce, a 
také zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají skupiny zaměstnanců ohrožených ztrátou 
zaměstnání.  
2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné? 

×ANO → 3a □ NE 
Analýza a popis výchozího stavu 
Postavení žen a mužů v dané oblasti je rovné. Zákon o zaměstnanosti předpokládá, že jeho 
ustanovení budou obecně aplikována jak na ženy, tak na muže. Účastníci právních vztahů 
podle zákona o zaměstnanosti, tedy Česká republika, za kterou jedná MPSV a Úřad práce 
České republiky, zaměstnavatelé a právnické a fyzické osoby a další subjekty podle 
zvláštních právních předpisů vykonávající činnosti podle zákona o zaměstnanosti, jsou podle 
ustanovení § 4 zákona o zaměstnanosti povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 
fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání, přičemž při uplatňování práva na 
zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace. 
 
Následně, v rámci uplatnění se na trhu práce, jsou v pracovněprávní oblasti činěny rozdíly 
pouze v případě, že je konkrétní problematika považována za hodnou ochrany ze strany 
veřejného zájmu (zejm. v záležitostech vyplývající ze zdravotních dopadů s ohledem na 
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vykonávanou práci a rozdílnou fyziologii žen a mužů - např. zvláštní ochrana těhotných žen). 
Taková úprava je součástí zákoníku práce také z důvodu plnění mezinárodních závazků 
a závazků vůči Evropské unii.  
3a. Je-li postavení žen a mužů v dané 
oblasti rovné, přináší materiál zhoršení 
výchozího stavu? 

3b. Je-li postavení žen a mužů v dané 
oblasti nerovné, přináší materiál zlepšení 
výchozího stavu? 

□ ANO 
Materiál 
přináší 
zhoršení. 

□ NE 
Materiál 
přináší 
zlepšení. 

× NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění. 

□ ANO 
Materiál 
přináší 
zlepšení. 

□ NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění. 

□ NE 
Materiál 
přináší 
zhoršení. 
 

Hodnocení 
  Materiál má 

neutrální 
dopad 

na rovnost 
žen a mužů. 

 
 
 

  

 
Analýza a popis případných změn materiálu 
V rámci předkládané právní úpravy se navrhuje: 
 
 úprava podávání žádosti o zprostředkování zaměstnání tak, aby bylo zřejmé, že tuto    

       žádost lze podat i jinak než osobně  
 změna definice bydliště u státního občana České republiky 
 stanovení maximální výše zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním 

příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním spotižebním na chráněném 
trhu páce 

 snížení limitu tzv. náhradního plnění z 28násobku na 14násobek 
 parametrické změny povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

spočívající v diferenciaci odvodů prostředků do státního rozpočtu v případě neplnění 
povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce 

 vytvoření nového nástroje APZ „příspěvek na řešení specifických znevýhodnění“ 
jako prevence nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin zaměstnanců (dluhy, 
exekuce atd.)  

 vytvoření nového nástroje APZ „příspěvek na zapracování a odborné vzdělávání 
zaměstnanců“ pro prevenci vzniku nezaměstnanosti u zaměstnanců, jejichž pracovní 
místa jsou ohrožena v důsledku 4. průmyslové revoluce 

 zakotvení legislativní opory systému predikcí trhu práce v rámci působnosti MPSV  
 

Další poznámky a připomínky 
--- 
 
8.9. Dopady na výkon státní statistické služby 
Nepředpokládá se dopad na výkon státní statistické služby. 
 
8.10. Na ochranu soukromí a osobních údajů 
Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady.  
 
Navrhovaná právní úprava nemění existující zpracování osobních údajů a ani nezakládá žádné 
nové způsoby jejich zpracování. I v rámci nově navrhovaných opatření je zajištěna ochrana 
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podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, protože všechny osobní údaje 
plně podléhají režimu ochrany podle tohoto právního předpisu.  
 
8.11. Zhodnocení korupčních rizik – CIA 
 
Cíl 
Hlavním cílem návrhu zákona je usnadnění přístupu klientů ke službám úřadu práce, 
odstranění některých přetrvávajících nežádoucích jevů týkajících se zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, naplnění jednoho z bodů programového prohlášení vlády týkajícího 
se zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce a také 
úprava v oblasti APZ se zohledněním budoucích potřeb trhu práce, včetně zavedení nových 
nástrojů APZ za účelem předcházení vzniku nezaměstnanosti. 
 
Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky CIA: 
 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. 
i) Legislativních pravidel vlády. S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena korupční 
rizika.  
 
Zásady: 
 
1. Přiměřenost 
Opatření jsou navržena tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zasahování do práv a povinností 
uchazečů o zaměstnání a dalších dotčených osob, případně zaměstnavatelských subjektů. 
Zároveň však bylo zohledněno, že práva a povinnosti mohou být stanovovány pouze 
zákonem. Návrh je tedy svým rozsahem přiměřený cílům, k jejichž plnění je předkládán. 
Zároveň návrh předpokládá pouze změnu těch ustanovení zákona o zaměstnanosti, které se 
týkají jednotlivých oblastí, v nichž byly identifikovány problémy. 
 
2. Efektivita 
Navržená právní úprava odpovídá požadavku na efektivitu. Vzhledem ke stanoveným cílům 
je splněn požadavek na efektivitu u usnadnění podávání žádostí o zprostředkování 
zaměstnání. Efektivita navrhovaných změn týkajících se poskytování příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce bude v zamezení 
účelového získávání maximální výše tohoto příspěvku. Zároveň se zavedením parametrických 
změn povinného podílu a snížení limitu náhradního plnění je požadavek na efektivitu 
spatřován především v tom, že dojde ke zvýšení přímého zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na volném trhu práce. Efektivita nových nástrojů APZ bude spočívat v prevenci 
předcházení nezaměstnanosti cílových skupin osob.  
 
3. Odpovědnost 
Navrhovaným zákonem nedochází ke změnám vymezení pravomocí a odpovědnosti krajské 
pobočky Úřadu práce České republiky. Dojde však k úpravě působnosti MPSV, kdy MPSV 
jako příslušný ústřední orgán státní správy usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a 
dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti a přitom mimo jiné 
zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce. Nově bude na základě 
výzkumu zabezpečovat také tvorbu a aktualizaci systému predikcí trhu práce ve spolupráci se 
správními úřady, územními samosprávnými celky a dalšími subjekty činnými na trhu práce. 
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4. Opravné prostředky 
V rámci navrhovaných změn v oblasti zprostředkování zaměstnání nedochází k žádným 
změnám, které by měly vliv na dosavadní postup úřadu práce v rámci správního řízení.  
 
Navrhovanou dílčí úpravou vztahující se k  prominutí splnění podmínky bezdlužnosti pro 
účely poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dochází 
ke sjednocení postupu vyřizování žádostí co do výše součtu nedoplatků i nedodržení lhůty pro 
jejich uhrazení, a to tak, že v obou případech bude o žádosti rozhodovat MPSV jako správní 
orgán 1. stupně a ministr práce a sociálních věcí bude následně rozhodovat o opravném 
prostředku v rámci řízení o rozkladu. Tímto dojde k posílení postavení zaměstnavatele jako 
účastníka řízení i v případech, kdy nyní žádá o odstranění tvrdosti zákona ministra práce a 
sociálních věcí, pokud jde o nedodržení lhůt stanovených k úhradě nedoplatků 
zaměstnavatele.  
 
5.  Kontrolní mechanizmy 
 
Kritérium korupčních příležitostí 
Navrhovaná úprava nepřináší žádná nová korupční rizika či příležitosti. Navrhovaná právní 
úprava zasahuje do oblasti zaměstnanosti. Tato sféra práva je doménou rozhodování orgánů 
veřejné správy. Tato skutečnost přináší nebezpečí nárůstu případných korupčních rizik, 
nikoliv však v oblastech upravených návrhem zákona. 
 
Transparence a otevřená data 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Srovnání se stávající legislativou 
Prostřednictvím navrhovaného zákona dojde ke zlepšení úrovně v oblasti zprostředkování 
zaměstnání a využívání služeb zaměstnanosti úřadu práce. Zároveň navrhovaná úprava 
zamezí účelovému využívání maximální výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a zeefektivní tak nakládání s finančními prostředky ze státního 
rozpočtu.  
 
Systematický sběr dat  
Data o zjištěných korupčních rizicích budou průběžně vyhodnocována. 
 
Závěr 
Vyhodnocením poznatků podle metodiky CIA bylo zjištěno, že navrhovaná změna nepřinese 
navýšení korupčních rizik. Vzhledem k základním principům správního řízení a důsledně 
uplatňovaným rozhodovacím a kontrolním mechanismům na dotčených správních úřadech, 
nezávislosti a nestrannosti justice a kritériím a limitům upraveným v zákoně o zaměstnanosti 
lze předpokládat, že dojde k minimalizaci potenciálních korupčních rizik v oblasti 
zprostředkování zaměstnání a APZ, jakož i v oblasti postihování nelegální práce.  
 
8. 12. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Vzhledem k povaze navrhovaných změn lze konstatovat, že návrh zákona nemá dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu, a to i s odkazem na bod 1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace, podle něhož je možné přesně stanovit, které 
subjekty a oblasti navrhovaná úprava ovlivňuje.  
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9. Kontakt na zpracovatele RIA  
 
JUDr. Jana Pašková 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti 
Telefon: 221 923 836 
E-mail: jana.paskova@mpsv.cz 
 
Mgr. Veronika Paseková 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti 
Telefon: 221 923 756 
E-mail: veronika.pasekova@mpsv.cz 
 
 
 
 
 

Část B 
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace – RIA v oblasti 
zprostředkování zaměstnání agenturami práce 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 
Zákon, 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 
 
1.2 Definice problému 
V oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce vyvstala potřeba  změn, jejichž cílem 
by měla být větší garance serióznosti činnosti licencované agentury práce, která má být 
subjektem disponujícím příslušným materiálním vybavením, stejně tak jako subjektem, jehož 
činnost je řízena dostatečně prověřenými a způsobilými osobami (odpovědní zástupci, 
statutární orgány). Z poznatků z aplikační praxe úřadu práce i orgánů inspekce práce vyplývá, 
že nadále dochází ze strany agentur práce k porušování právních předpisů. Již v řízení o 
udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání nastávají situace, kdy lze důvodně 
pochybovat o serióznosti agentury práce, a to zejména nově vznikajících subjektů, přesto tyto 
subjekty splní zákonné podmínky pro udělení příslušného povolení a toto jim musí být 
uděleno. Poznatky se týkají jak předchozí činnosti žadatele o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání, tak u právnických osob také dalších fyzických osob, které činnost agentury práce 
následně ovlivňují – zejména odpovědní zástupci agentur práce a jejich statutární orgány. 
Dále se lze setkat s problematikou tzv. „ready made“ agentur práce, kdy jsou několika 
subjekty účelově zakládány nové agentury práce, aby byly právnické entity zpravidla ihned po 
získání povolení ke zprostředkování „prodány“ jiným vlastníkům, nezřídka zahraničním. 
 
Pokud se týká následné činnosti agentur práce, pak z poznatků orgánů inspekce práce 
obsažených v Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí za 
rok 2018 vyplývá, že bylo provedeno 648 kontrol, v rámci kterých byly kontrolovány 
povinnosti na úseku agenturního zaměstnávání, přičemž bylo zjištěno 565 porušení právních 
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předpisů a z toho například se ve 111 případech jednalo o porušení, kdy agentura práce 
nezabezpečila tzv. srovnatelné mzdové a pracovní podmínky dočasně přidělovaných 
zaměstnanců. Z uvedeného tedy vyplývá potřeba eliminovat založení a následnou činnost těch 
subjektů, jejichž cílem a podstatou je porušování právních předpisů. 
 
Stran požadavku zajištění serióznosti předchozí činnosti žadatele o povolení ke 
zprostředkování zaměstnání se proto navrhuje ukotvit novou podmínku pro udělení povolení 
ke zprostředkování zaměstnání, kterou je skutečnost, že žádající fyzická nebo právnická osoba 
v posledních 3 letech před podáním žádosti nespáchala přestupek podle § 139 odst. 1 písm. d), 
f) a i) nebo § 140 odst. 1 písm. c, e) a g) zákona o zaměstnanosti. Také se s ohledem na 
zajištění řádného výkonu zprostředkovatelské činnosti navrhuje legislativně výslovně ukotvit, 
že sídlo žádající právnické nebo fyzické osoby a prostory dle § 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 
4 písm. c) musí být dle zvláštních právních předpisů označeny před podáním žádosti o udělení 
povolení ke zprostředkování zaměstnání. Novou podmínkou pro udělení příslušného povolení 
je skutečnost, že fyzická osoba v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného 
zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo 
odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů dle ust. § 63 odst. 4 zákona o 
zaměstnanosti, tedy z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra. 
 
Nová opatření se navrhují také vůči fyzickým osobám, které činnost agentur práce následně 
zásadně ovlivňují. Jedná se o podmínku bezúhonnosti statutárního orgánu a orgánu žádající 
právnické osoby a dále povinnost žádající právnické osoby k příslušné žádosti připojit doklad 
o uzavření pracovního poměru s pracovní dobou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně 
s odpovědným zástupcem, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení 
ke zprostředkování zaměstnání. Rozhodné období, kdy lze odbornou praxi odpovědného 
zástupce získat, se nadto navrhuje ukotvit na 10 let. 
 
Jak vyplývá ze shora uvedeného, je třeba také výslovně upravit dozor nad dodržováním 
právních předpisů agenturami práce, a to zejména prostřednictvím užší spolupráce dotčených 
správních orgánů. Jedná se tedy nikoliv pouze o úpravu právní regulace na vstupu, ale také 
důslednější sledování a prosazování právních předpisů správními orgány během činnosti 
agentur práce, kdy již nesplňují podmínku závazného stanoviska Ministerstva vnitra – 
hledisko veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Problematika zprostředkování zaměstnání agenturami práce je oblastí veřejností velmi 
sledovanou. Zejména agenturní zaměstnávání bývá často spojováno s porušováním právních 
předpisů ze strany zaměstnavatelských subjektů, respektive je tato oblast potenciálně riziková, 
neboť během ní dochází k pronájmu pracovní síly, jinými slovy obchodu s lidskou pracovní 
sílou. Stávající právní úprava v této oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce 
stále dostatečně nereaguje na shora uvedené aspekty. V procesu udělování povolení ke 
zprostředkování zaměstnání je nutné upozornit, že po splnění zákonem o zaměstnanosti 
stanovených podmínek žadatelem vzniká na udělení příslušného povolení právní nárok a není 
v diskreci úřadu práce při pochybnostech hodnotit, zda předmětné povolení udělí či nikoliv.  
 
Stejně tak obecná spolupráce správních orgánů není dostatečně ukotvena a je třeba výslovně 
optimalizovat také dozor nad dodržováním právních předpisů agenturami práce, a to zejména 
prostřednictvím užší spolupráce Ministerstva vnitra a úřadu práce, kdy budou jasně stanoveny 
informace, které se Ministerstvu vnitra sdělují.  Kromě jiného je vzhledem k četnosti 
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novelizace zákona o zaměstnanosti nutné provést několik úprav legislativně technického 
charakteru, které se projeví také v zákoně o správních poplatcích. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Úřad práce České republiky – generální ředitelství 
Navrhovaná právní úprava se dotýká činnosti úřadu práce při udělování a odnímání povolení 
ke zprostředkování zaměstnání. Zavádí nové podmínky udělení příslušného povolení, které 
musí tento úřad posuzovat. Stejně tak mu předmětný návrh výslovně ukládá informační 
povinnost o vybraných skutečnostech, které se k agntuře práce dozví, a které mohou mít vliv 
na její posouzení s ohledem na veřejný pořádek, bezpečnost a dodržování práv třetích osob. 
 
Ministerstvo vnitra 
Je správním orgánem, který posuzuje agenturu práce svým závazným stanoviskem z hlediska 
veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. Za tímto účelem se mu 
výslovně návrhem rozšiřují kompetence, když nově se navrhuje povinnost žádající právnické 
nebo fyzické osoby mít své sídlo a prostory dle § 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 4 písm. c) 
označeny dle zvláštních právních předpisů již před podáním žádosti o udělení povolení 
ke zprostředkování zaměstnání. 
 
Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené oblastní inpektoráty práce  
Navrhovaná právní úprava souvisí s kontrolou dodržování pracovněprávních předpisů, jak ze 
strany agentur práce, tak jejich uživatelů.  
 
Agentury práce 
Navrhované změny zavádí další podmínky, které se musí splnit, aby žadatelé o povolení ke 
zprostředkování zaměstnání získali příslušné povolení. 
 
Pojišťovny  
Jsou subjektem, u kterého se agentury práce pojišťují proti úpadku, a u kterého se nově 
navrhuje ukotvit oznamovací povinnost vůči úřadu práce o poskytnutém pojistném plnění a o 
zániku pojištění.  
 
1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílovým stavem je, aby zprostředkování zaměstnání, zejména formou agenturního 
zaměstnávání, vykonávaly pouze ty subjekty, které neporušují právní předpisy, a které dostojí 
svým závazkům vůči dočasně přidělovaným zaměstnancům. Proto se navrhuje zavést nové 
podmínky pro udělení příslušného povolení a také zavedení užší spolupráce Ministerstva 
vnitra a úřadu práce a výslovně ukotvit rámec spolupráce mezi úřadem práce a Ministerstvem 
vnitra. 
 
1.6 Zhodnocení rizika  

 
V případě nepřijetí navrhované změny zákona lze identifikovat následující rizika: 
 
Nepřijetí navrhované úpravy představuje riziko, že zejména na trhu agenturního zaměstnávání 
budou nadále účelově vznikat a působit agentury práce, které porušují právní předpisy. 
V případě přijetí navrhované právní úpravy dojde k adresnějšímu postihu těchto subjektů, 
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pokud již povolením ke zprostředkování zaměstnání disponují a zamezení vstupu na agenturní 
trh již prostřednictvím zamítnutí příslušné žádosti. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Varianta I - „nulová“  
Ponechání současného stavu, který je nevyhovující. 

 
Varianta II – přijetí navrhované právní úpravy 
Přijetím navrhované úpravy dojde ke zvýšení požadavků na subjekty, které žádají o povolení 
ke zprostředkování zaměstnání, což ve svém důsledku povede ke zkvalitnění 
zprostředkovatelské činnosti a dojde také k zefektivnění vymáhání pravidel zejména ve 
vztahu k agenturnímu zaměstnávání. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
  
3.2. Náklady 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nedojde ke zvýšení výdajů státního rozpočtu.  
 
Varianta II – přijetí navrhované úpravy 
Ani v případě této varianty nedojde ke zvýšení výdajů státního rozpočtu, dojde však k úpravě 
metodiky jak vůči úřadu práce, tak orgánům inspekce práce. 
 
3.3. Přínosy 
 
Varianta I – „nulová“ 
V případě „nulové“ varianty nelze očekávat žádný přínos, protože nedojde k řešení 
identifikovaných problémů. 
 
Varianta II – přijetí navrhované úpravy 
V případě této varianty by přínos mohl být spatřován v tom, že některý z identifikovaných 
problémů z daných oblastí by bylo možno řešit pouhou metodickou úpravou, což se jeví jako 
snadnější a časově méně náročné řešení v porovnání se standardním legislativním procesem 
potřebným k přijetí příslušné nové právní úpravy. 
 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Na základě výše uvedeného při posouzení celkového dopadu na možnost, úspěšnost a 
efektivitu řešení identifikovaných problémů bylo vyhodnoceno, že variantu nulovou nelze 
přijmout, jelikož by nevedla ke splnění stanovených cílů, a proto dojde k přijetí varianty II, 
která v tuto chvíli garantuje zajištění cílového stavu.  
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Vhodná – varianta II 
Nevhodná – varianta I 
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Jako nejvhodnější řešení byla vybrána varianta II, neboť přináší řešení všech identifikovaných 
problémů a zaručuje naplnění sledovaných cílů.  
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování jejího plnění  
 
Orgánem odpovědným za implementaci navrhované novely zákona o zaměstnanosti bude 
Úřad práce České republiky, který vykonává působnost v oblasti zprostředkování zaměstnání 
agenturami práce a Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, které jsou 
kontrolními orgány a jsou oprávněny vést řízení o uložení pokuty. 
 
Dalšími dotčenými orgány veřejné správy je Ministerstvo vnitra, které vydává závazné 
stanovisko, ve kterém posuzuje agenturu práce z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a 
dodržování práv třetích osob. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace bude proveden s časovým odstupem tak, aby bylo možno 
relevantním způsobem zhodnotit dopady nové právní úpravy. Zároveň však budou nově 
zaváděná regulační opatření vyhodnocována průběžně, a to zejména na základě poznatků 
z aplikační praxe úřadu práce a orgánů inspekce práce. U navrhovaných opatření se bude 
jednat o provedení přezkumu účinnosti regulace nejdříve po 12 měsících. Příslušnými 
indikátory sledování účinnosti změny právní úpravy bude počet zamítnutých žádostí o udělení 
povolení ke zprostředkování zaměstnání a počet vydaných nesouhlasných závazných 
stanovisek Ministerstva vnitra.  
 
7. Konzultace 
 
Uvedená problematika byla konzultována zejména s dotčenými orgány státní správy (úřad 
práce, státní úřad inspekce práce, Ministerstvo vnitra) a také sociálními partnery (Asociace 
poskytovatelů personálních služeb, Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz 
průmyslu a dopravy České republiky). Ve zpracovaném návrhu byla zohledněna stanoviska, 
připomínky a návrhy dotčených subjektů, které vyplynuly z uskutečněných jednání.  
 
8. Dopady navrhované úpravy  
 
8.1 Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 
V oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce nemá novela žádné nároky na státní 
ani veřejné rozpočty.  
 
8.2. Na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky 
 
Předmětný návrh zákona nepředstavuje dopad na mezinárodní konkurenceschopnost České 
republiky. 
 
8.3 Na podnikatelské prostředí České republiky 
 
V souvislosti s navrhovanou právní úpravou nelze očekávat dopad na podnikatelské prostředí.  
 
8.4. Na územní samosprávné celky 
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Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na územní samosprávné celky. 
 
8.5. Sociální dopady 
V oblasti zprostředkování zaměstnání jsou očekávány pozitivní dopady na právní postavení 
dočasně přidělovaných zaměstnanců a zlepšení transparentnosti pracovněprávních vztahů 
vznikajících v agenturním zaměstnávání.  
 
8.6. Na spotřebitele 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na spotřebitele. 
 
8.7. Na životní prostředí 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí. 
 
8.8. Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů a žen 
Pokud jde o všechny náměty, navrhovaná právní úprava nepřináší rizika diskriminace  
a nerovného zacházení. Obecná definice a podmínky jejího naplnění se budou aplikovat 
u všech dotčených fyzických osob. 

 
 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen 
 

Název a jednací číslo materiálu 
Název návrhu zákona: Zákon, 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  
Č. j.: MPSV-2020/ 
Stručný popis materiálu 
Na základě navrhovaných úprav zákona o zaměstnanosti je předpokládáno provedení 
věcných změn v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, jejichž smyslem je 
zabezpečit kvalitní a seriózní výkon zprostředkovatelské činnosti za strany těchto subjektů. 
Proto se navrhuje ukotvení nových podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování 
zaměstnání, stejně tak jako ukotvení rámce užší spolupráce mezi úřadem práce a 
Ministerstvem vnitra. 
1. Týká se materiál fyzických osob? 

 
× ANO 

□ NE 
Hodnocení 

Materiál se týká postavení fyzických osob a 
nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

Analýza a popis stávajícího stavu - odůvodnění dopadu na fyzické osoby 
Stávající právní úprava v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce se týká 
fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby soukromých agentur práce, a dále se týká 
také agentur práce - fyzických osoby.  
2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné? 

×ANO → 3a □ NE 
Analýza a popis výchozího stavu 
Postavení žen a mužů v dané oblasti je rovné. Zákon o zaměstnanosti předpokládá, že jeho 
ustanovení budou obecně aplikována jak na ženy, tak na muže. Účastníci právních vztahů 
podle zákona o zaměstnanosti, tedy Česká republika, zaměstnavatelé a právnické a fyzické 
osoby a další subjekty podle zvláštních právních předpisů vykonávající činnosti podle zákona 
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o zaměstnanosti, jsou podle ustanovení § 4 zákona o zaměstnanosti povinni zajišťovat rovné 
zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání, přičemž při 
uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace. 
 
Následně, v rámci uplatnění se na trhu práce, jsou v pracovněprávní oblasti činěny rozdíly 
pouze v případě, že je konkrétní problematika považována za hodnou ochrany ze strany 
veřejného zájmu (zejm. v záležitostech vyplývající ze zdravotních dopadů s ohledem na 
vykonávanou práci a rozdílnou fyziologii žen a mužů - např. zvláštní ochrana těhotných žen). 
Taková úprava je součástí zákoníku práce také z důvodu plnění mezinárodních závazků 
a závazků vůči Evropské unii.  
3a. Je-li postavení žen a mužů v dané 
oblasti rovné, přináší materiál zhoršení 
výchozího stavu? 

3b. Je-li postavení žen a mužů v dané 
oblasti nerovné, přináší materiál zlepšení 
výchozího stavu? 

□ ANO 
Materiál 
přináší 
zhoršení. 

□ NE 
Materiál 
přináší 
zlepšení. 

× NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění. 

□ ANO 
Materiál 
přináší 
zlepšení. 

□ NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění. 

□ NE 
Materiál 
přináší 
zhoršení. 
 

Hodnocení 
  Materiál má 

neutrální 
dopad 

na rovnost 
žen a mužů. 

 
 
 

  

 
Analýza a popis případných změn materiálu 
V rámci předkládané právní úpravy se navrhuje: 
 
 ukotvit novou podmínku pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, kterou 

je skutečnost, že žádající fyzická nebo právnická osoba v posledních 3 letech před 
podáním žádosti nespáchala přestupek podle § 139 odst. 1 písm. d), f) a i) nebo § 140 
odst. 1 písm. c, e) a g) zákona o zaměstnanosti  
 

 legislativně výslovně stanovit, že sídlo žádající právnické nebo fyzické osoby 
a prostory dle § 61 odst. 2 písm. c) a § 61 odst. 4 písm. c) musí být dle zvláštních 
právních předpisů označeny před podáním žádosti o udělení povolení 
ke zprostředkování zaměstnání  
 

 stanovit, že podmínkou pro udělení příslušného povolení je skutečnost, že fyzická 
osoba v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické 
osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto 
povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů dle § 63 odst. 4 zákona o 
zaměstnanosti, tedy z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska Ministerstva 
vnitra 
 

 ukotvit pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání podmínku bezúhonnosti 
statutárního orgánu a orgánu žádající právnické osoby 
 

 upravit povinnost žádající právnické osoby k příslušné žádosti připojit doklad o 
uzavření pracovního poměru s pracovní dobou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně 
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s odpovědným zástupcem, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 
povolení ke zprostředkování zaměstnání  
 

 zavést rozhodné období, kdy lze odbornou praxi odpovědného zástupce získat, a to 
v období  uplynuých10 let 
 

 výslovně upravit dozor nad dodržováním právních předpisů agenturami práce 
prostřednictvím užší spolupráce dotčených správních orgánů, v jejímž rámci úřad 
práce informuje Ministerstvo vnitra o změnách údajů, které již nyní poskytuje 
Ministerstvu vnitra pro vydání závazného stanoviska, a poskytne mu i veškeré 
informace, které mohou mít vliv na posouzení právnické nebo fyzické osoby 
z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.  
 

Další poznámky a připomínky 
--- 
 
8.9. Dopady na výkon státní statistické služby 
Nepředpokládá se dopad na výkon státní statistické služby. 
 
8.10. Na ochranu soukromí a osobních údajů 
Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady.  
 
Navrhovaná právní úprava nemění existující zpracování osobních údajů a ani nezakládá žádné 
nové způsoby jejich zpracování. I v rámci nově navrhovaných opatření je zajištěna ochrana 
podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, protože všechny osobní údaje 
plně podléhají režimu ochrany podle tohoto právního předpisu.  
 
8.11. Zhodnocení korupčních rizik – CIA 
 
Cíl 
Hlavním cílem návrhu zákona v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce je větší 
garance serióznosti činnosti licencované agentury práce, která má být subjektem disponujícím 
příslušným materiálním vybavením, stejně tak jako subjektem, jehož činnost je řízena 
dostatečně prověřenými a způsobilými osobami (odpovědní zástupci, statutární orgány). 
Z poznatků z aplikační praxe úřadu práce i orgánů inspekce práce vyplývá, že nadále dochází 
ze strany agentur práce k porušování právních předpisů. Již v řízení o udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání nastávají situace, kdy lze důvodně pochybovat o serióznosti 
agentury práce, a to zejména nově vznikajících subjektů, přesto tyto subjekty splní zákonné 
podmínky pro udělení příslušného povolení a toto jim musí být uděleno. Poznatky se týkají 
jak předchozí činnosti žadatele o povolení ke zprostředkování zaměstnání, tak u právnických 
osob také dalších fyzických osob, které činnost agentury práce následně ovlivňují – zejména 
odpovědní zástupci agentur práce a jejich statutární orgány.  
 
Zhodnocení korupčních rizik provedené dle metodiky CIA: 
 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. 
i) Legislativních pravidel vlády. S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena korupční 
rizika.  
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Zásady: 
 
1. Přiměřenost 
Opatření jsou navržena tak, aby při respektování zájmů dotčených stran nedošlo 
k nepřiměřenému zasahování do práv a povinností agentur práce a jejich klientů, případně 
dalších osob, které zprostředkováním zaměstnání dotčeny. Zároveň však bylo zohledněno, že 
práva a povinnosti mohou být stanovovány pouze zákonem.  
 
Ukotvení nových podmínek, které je nutné splnit, aby bylo vydáno příslušné povolení ke 
zprostředkování zaměstnání, je přiměřené závažnosti povahy zprostředkovatelské práce – 
pronájem pracovní síly. Tyto podmínky mají pouze garantovat výkon zprostředkování 
zaměstnání v souladu s právními předpisy. 
 
2. Efektivita 
Navržená právní úprava odpovídá požadavku na efektivitu. Vzhledem ke stanovenému cíli, 
kterým je mimo jiné zvýšení předpokladů pro seriózní výkon zprostředkovatelské činnosti 
agentur práce, je navrhovaná úprava účinná v kontextu dosavadních podmínek pro vydání 
povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zároveň i u zavedení užšího rámce spolupráce úřadu 
práce a Ministerstva vnitra je předpokládáno využití veškerých informací, které mají 
povinnost agentury práce hlásit úřadu práce zejména na základě § 61 odst. 6 zákona o 
zaměstnanosti. 
 
3. Odpovědnost 
Navrhovaným zákonem v zásadě nedochází ke změně vymezení odpovědnosti úřadu práce, 
ministerstva vnitra, ani orgánů inspekce práce. Z dosavadní i navrhované právní úpravy je 
jednoznačně zřejmé, kdo je v dané věci kompetentní rozhodovat o udělení povolení ke 
zprostředkování zaměstnání (úřad práce, resp. Ministerstvo vnitra se vyjadřuje 
prostřednictvím závazného stanoviska), a kdo je subjektem oprávněným provádět kontroly a 
vést v případě zjištění nedostatků správní řízení o uložení pokuty.  
 
4. Opravné prostředky 
O udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává rozhodnutí ve správním řízení a 
agentura práce má k dispozici možnost využít všechny opravné prostředky, které jí jako 
účastníku příslušného řízení náleží. Obdobně platí i pro řízení o uložení pokuty u příslušného 
oblastního inspektorátu práce. 
 
5.  Kontrolní mechanizmy 
 
Kritérium korupčních příležitostí 
Navrhovaná úprava nepřináší žádná nová korupční rizika či příležitosti. Navrhovaná právní 
úprava zasahuje do oblasti zaměstnanosti. Tato sféra práva je doménou rozhodování orgánů 
veřejné správy. Tato skutečnost přináší nebezpečí nárůstu případných korupčních rizik, 
nikoliv však v oblastech upravených návrhem zákona. 
 
Transparence a otevřená data 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Srovnání se stávající legislativou 
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Prostřednictvím navrhovaného zákona dojde ke zlepšení úrovně zprostředkovatelské činnosti 
agentur práce. 
 
Systematický sběr dat  
Data o zjištěných korupčních rizicích budou průběžně vyhodnocována. 
 
Závěr 
Vyhodnocením poznatků podle metodiky CIA bylo zjištěno, že navrhovaná změna nepřinese 
navýšení korupčních rizik. Vzhledem k základním principům správního řízení a důsledně 
uplatňovaným rozhodovacím a kontrolním mechanismům na dotčených správních úřadech, 
nezávislosti a nestrannosti justice a kritériím a limitům upraveným v zákoně o zaměstnanosti 
lze předpokládat, že dojde k minimalizaci potenciálních korupčních rizik v oblasti 
zprostředkování zaměstnání agentur práce.  
 
8. 12. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 
Vzhledem k povaze navrhovaných změn lze konstatovat, že návrh zákona nemá dopady na 
bezpečnost nebo obranu státu, a to i s odkazem na bod 1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace, podle něhož je možné přesně stanovit, které 
subjekty a oblasti navrhovaná úprava ovlivňuje.  
 
9. Kontakt na zpracovatele RIA  
 
JUDr. Petr Seidl 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti 
Telefon: 221 923 384 
E-mail: petr.seidl@mpsv.cz 
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