
 
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
 

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

 
* * * 
§ 5 

 
Vymezení některých pojmů 

 
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) identifikačními údaji 
1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní 
občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště 
osoby, 
2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, 
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem8), obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné číslo, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České 
republice, 
  
b) bydlištěm 
1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky 
nebo adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje, 
2. u cizince3), který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo 
rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na 
území České republiky, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České 
republiky obvykle zdržuje, 
3. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným 
příslušníkem občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, 
4. u cizince3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným 
příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá 
karta“), vydaným podle jiného právního předpisu72a), adresa uvedená jako místo pobytu 
v agendovém informačním systému cizinců (§ 147c), 
  
c) vážnými důvody důvody spočívající v 
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, 
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje 
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni 
III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání 
trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li 
o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, 
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, 
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, 
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce, 
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6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo 
plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou 
Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při 
zprostředkování zaměstnání, nebo 
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo 
důvodech hodných zvláštního zřetele, 
  
d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, 
konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba 
prezenčního studia na vysoké škole9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo 
akademického roku, 
  
e) nelegální prací 
1. závislá práce81) vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82), 
2. práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto 
povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, 
kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona 
o pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě 
výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo 
3. práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění 
k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky vyžadováno, 
  
f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení 
na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost, 
  
g) zastřeným zprostředkováním zaměstnání činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, 
spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly 
dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), 
  
h) režimem dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče 
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu povinnost uchazeče o zaměstnání 
1. zdržovat se v místě pobytu uvedeném v potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče 
o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a 
2. dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, 
  
i) vnitropodnikovým převedením výkon závislé práce cizincem, který je držitelem karty 
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově 
převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, na území České 
republiky na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty102) 
1. v odštěpném závodu s umístěním na území České republiky, do něhož je cizinec převeden 
z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento 
odštěpný závod náleží, nebo 
2. v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec převeden 
z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, jež je vůči 
obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou101) 
nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou, 
 
________________________________________________ 
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3) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
8) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 
9) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
72a) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb. 
81) § 2 zákoníku práce. 
82)  § 3 zákoníku práce. 
101) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). 
102) § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

* * *  
Uchazeč o zaměstnání 

 
§ 24 

 
 Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování 
vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, 
a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do 
evidence uchazečů o zaměstnání. 
 

* * * 
 

Evidence uchazečů o zaměstnání 
 

§ 27  
 
 (1) Evidence uchazečů o zaměstnání obsahuje údaje uvedené v žádosti 
o zprostředkování zaměstnání a dále údaje o průběhu zprostředkování zaměstnání, součinnosti 
uchazeče o zaměstnání s krajskou pobočkou Úřadu práce a poskytování služeb v rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti a pracovní rehabilitace. Údaje z evidence uchazečů o zaměstnání jsou 
určeny pro účely zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely stanovené 
zvláštními právními předpisy. 
  
 (2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání 
osvědčuje uchazeč o zaměstnání krajské pobočce Úřadu práce; změny těchto skutečností je 
uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. 
Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném 
termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy 
stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce. 
  
 (3) Uchazeč o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče 
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu anebo není schopen plnit povinnosti uchazeče 
o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, je povinen tyto 
důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději v den, kdy mu bylo vydáno potvrzení 
o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z 
důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetřenído 3 kalendářních 
dnů od vydání potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
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uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu nebo potvrzení o ošetření nebo 
vyšetření, a nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne vydání potvrzení o dočasné neschopnosti 
uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu 
nebo potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení 
doložit tyto důvody příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce. 
  
 (4) Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů 
o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může krajská pobočka Úřadu práce připustit jejich 
osvědčení čestným prohlášením. 
  
 (5) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů 
o zaměstnání bydliště a splní oznamovací povinnost podle odstavce 2, převede krajská pobočka 
Úřadu práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče o zaměstnání na krajskou pobočku Úřadu 
práce příslušnou podle jeho nového bydliště. 
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