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VI. 
Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo ve zkráceném řízení od 26. srpna do 2. září 2020. Materiál byl zaslán celkem na 44 připomínkových 

míst. Stanovisko zaslalo celkem 30 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 14 připomínkových míst. Stanovisko bez připomínek 

zaslalo 6 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 24 připomínkových míst, z toho 15 připomínkových míst vzneslo zásadní připomínky 

a 9 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Zásadní připomínky vznesli: Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Českomoravské konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Hospodářská komora České republiky 

(připomínky podstatné povahy), Hlavní město Praha, Moravskoslezský kraj a Svaz měst a obcí České republiky. Doporučujícím připomínkám 

tam, kde to bylo možné, bylo vyhověno. 

 

Pokud jde o zásadní připomínky, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

                                 Obecně k materiálu 

 Ministerstvo financí Považujeme za nanejvýš nevhodné a 
neodůvodněné projednávat takovéto 
koncepční řešení ve zkráceném 
připomínkovém řízení zvláště poté, kdy 
MPSV diskutovalo téma s vybraným 
okruhem subjektů několik měsíců. 

 

Cílem je, aby právní úprava příspěvku v době částečné zaměstnanosti nabyla 
účinnosti v co nejkratším časovém horizontu. Je potřeba zohlednit fakt, že 
tuzemská ekonomika zaznamenala historicky nejhorší výsledky, když hrubý 
domácí produkt se ve 2. čtvrtletí 2020 podle odhadů Českého statistického úřadu 
propadl meziročně o 10,7 % a podle odhadů České národní banky se predikuje 
další pokles ekonomiky i v roce 2021. Je tedy potřeba zajistit, aby navržený 
nástroj navazoval na program Antivirus, který je v tuto chvíli prodloužen do konce 
měsíce října 2020. Pokud by právní úprava nenavazovala na program Antivirus, 
jednalo by se o nelogické přerušení státní podpory v době krize, které by se 
negativně promítlo do výkonu ekonomiky i státního rozpočtu. 
Vyjádření připomínkového místa:  
Nesouhlasí s vypořádáním.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Navrhované řešení „kurzarbeitu“ má mít obecnou dlouhodobou platnost s 
nemalými dopady na státní rozpočet, proto by jeho úpravě měla dostatečná 
pozornost a měl by být připomínkovým místům včetně Ministerstvu financí 
poskytnut dostatečný prostor pro jeho posouzení. MPSV mělo dostatečný prostor 
pro předložení návrhu do standardního MPŘ. 
 

  Odhady dopadů do veřejných rozpočtů 
jsou provedeny velmi zjednodušeně a 
variant i proměnných předkladatel do 
úvahy mnoho nevzal. Odhad je spíše 
spekulativní a jako takový by neměl být 
brán na zřetel. Máme za to, že u takto 
zásadní změny je potřeba provést 
podrobnější analýzu dopadů, aby bylo 
alespoň rámcově dané, v jakých relacích 
se dopady pohybují. Současná podoba 
materiálu může obsahovat odchylku od 
reality v řádu miliard korun měsíčně. 
Požadujeme doplnit podrobnější analýzu 
dopadů, včetně snížení příjmů 
z pojistného na důchodové a 
nemocenské pojištění. 

 

Částečně akceptováno a vysvětleno – náklady státního rozpočtu, stejně jako 
odhad podpořených zaměstnanců není možné zpřesnit. Realizace podpory 
obsahuje mnoho neznámých faktorů: 

- důvod spuštění – dosah opatření bude naprosto odlišný v případě lokální 
povodně a v případě globální ekonomické recese, 

- forma spuštění – dosah opatření bude naprosto odlišný v případě, že bude 
PvČZ spuštěna regionálně, sektorově, či celorepublikově, 

- výše průměrného výdělku podpořených zaměstnanců – výše podpory 
vychází z průměrného výdělku zaměstnance; náklady tedy výrazně ovlivní, 
zda bude do PvČZ zapojen sektor s vysokou či nízkou mzdovou hladinou, 

- doba čerpání podpory – bude záležet, zda, vzhledem ke spoluúčasti, budou 
zaměstnavatelé držet na PvČZ zaměstnance po celou podpůrčí dobu nebo 
jen po nezbytně nutnou,  

- reakce zaměstnanců – bude záležet, v jaké míře a po jakou dobu 
zaměstnanci, vzhledem ke klesající výši podpory, na PvČZ zůstanou, 

 
Vzhledem k výše uvedenému nezbývá při odhadu nákladů než vyjít 
z dosavadních zkušeností a učinit tak odhad maximální výše nákladů - tj. 
v případě plošného uzavření provozů využít statistiky dosavadního čerpání 
programu Antivirus a v případě hospodářské recese kalkulovat s počtem 
uchazečů o zaměstnání odpovídajícímu krizovému období v letech 2009 až 
2014. 
 
Dopady do příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti byly doplněny. 
 
Vyjádření připomínkového místa:  
Nesouhlasí s vypořádáním.  
Odhady jdou zpřesnit minimálně v oblasti vážné ekonomické recese. MPSV 
vychází z nárůstu počtu UoZ od roku 2009, ovšem již v tomto roce se rozběhly 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

programy na podporu udržení pracovních míst – Vzdělávejte se atd. Vycházet 
tedy jen z nárůstu počtu UoZ je silně zavádějící a dopady na SR v případě 
„kurzarbeitu“ by byly násobně vyšší. 
 

  Materiál přímo neuvádí žádné dopady na 
personální a platovou oblast. Z důvodu 
vyloučení přítomnosti skrytých 
rozpočtových dopadů požadujeme 
materiál doplnit o výslovnou deklaraci, že 
veškeré případné dopady do personální a 
platové oblasti, které by mohly vzniknout 
organizacím podléhajícím mzdové 
regulaci z důvodu přijetí tohoto návrhu 
zákona, budou zabezpečeny bez 
jakéhokoliv nároku na zvýšení limitu 
počtu míst resp. objemu prostředků na 
platy. Jinými slovy žádáme, aby 
předkladatel potvrdil, že navržená právní 
úprava nevyvolává zvýšenou potřebu 
nových míst úředníků a prostředků na 
jejich platy. 

Akceptováno. Bude doplněno dle požadavku připomínkového místa. Náklady na 
zajišťování chodu této agendy budou hrazeny z rozpočtové kapitoly MPSV a 
nebudou nárokovány ani další finanční prostředky na pracovní či služební místa 
a ani navýšení objemů prostředků na platy.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

  Je zejména nutné stanovit cíl 
předloženého návrhu a s ohledem na 
stanovený cíl definovat podrobnější 
úpravu. Máme za to, že cílem má být 
překonání dočasného nepříznivého stavu 
na straně zaměstnavatele avšak 
zaměstnavatelem nezaviněného se 
záměrem udržet u něj stávající 
zaměstnance do doby překonání stavu.; v 
takovém případě je nutné s ohledem na 
tento cíl definovat a tomuto cíli přizpůsobit 
každou jednotlivost navrhovanou 
předloženým zákonem. V souladu s tímto 
cílem však není např. návrh § 120d odst. 
3 – pakliže je zaměstnanec motivován 

Vysvětleno – podpora je koncipována tak, aby motivovala částečně 
zaměstnanou osobu s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního 
uplatnění na plnou pracovní dobu. Pokud tedy zaměstnavatel svoji situaci 
nevyřeší do 3 měsíců od podání žádosti, podpora zaměstnanci klesá. Stejně tak 
po dalších 3 měsících. Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy 
mezi motivací zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže 
přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby a motivací zaměstnance 
hledat si jiné zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. 
K tomu směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí 
snahu o získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na 
trhu práce.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Nesouhlasí s vypořádáním.  
Kombinace délky poskytování podpory a nastavení vyšší podpory může vést k 
umělému prodlužování vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

(vyšší podporou) být veden v evidenci 
zájemců o zaměstnání, jeví se celý 
koncept navrženého řešení jako pouhé 
umělé prodlužování vztahu mezi 
zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
Zájemce o zaměstnání je podle § 22 odst. 
1 zákona o zaměstnanosti fyzická osoba, 
která má zájem o zprostředkování 
zaměstnání. Nemá tedy zájem setrvat u 
stávajícího zaměstnavatele a prostředky 
státního rozpočtu vynaložené na podporu 
trvání vztahu by byly vynaloženy 
zbytečně. Pokud má zaměstnavatel 
zájem udržet si zaměstnance i za cenu 
změny jeho pozice, může využít jiné 
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 

zaměstnavatel je v situaci, kdy nemá a výhledově ani nebude mít pro 
zaměstnance odpovídající práci, nemá podle našeho názoru smysl pracovní 
vztah podporovat poskytováním podpory a je namístě jej ukončit a případnou 
rekvalifikaci řešit ve standardním režimu. Pokud by měla rekvalifikace sloužit k 
tomu, aby pracovník mohl v rámci téhož zaměstnavatele vykonávat jinou práci, 
tak by lepší finanční zabezpečení zaměstnance, kterého si chce udržet, měl 
zajistit zaměstnavatel. 
 

  Požadujeme aktivaci institutu pouze na 
základě nařízení vlády, jelikož tento 
právní předpis bude doprovázen určením 
zdroje finančního krytí výdajů. 

Vysvětleno – oba způsoby aktivace předpokládají nařízení vlády.  
 
Vyjádření připomínkového místa:  
Nesouhlasí s vypořádáním.  
Dle § 120b, odst. 1, písm. a) je institut spuštěn automaticky a vláda pouze 
nařízením stanoví období, v němž bude podpora poskytována. Toto ustanovení 
požadujeme bez náhrady vypustit. 
 

  Je nutné stanovit takové podmínky, aby 
zaměstnavatelé nebyli motivováni 
zneužívat podporu. Zákon ani důvodová 
zpráva se s takovým rizikem vůbec 
nevypořádává, což považujeme za 
nežádoucí a rizikové v situaci, kdy jejich 
podíl na nákladech udržení pracovního 
místa je marginální. 
 

Akceptováno, vysvětleno – do ustanovení § 120f bude doplněno ustanovení, 
že za správnost údajů, na jejichž základě se vypočítá zaměstnanci PvČZ, 
odpovídá zaměstnavatel. Návrh právní úpravy současně obsahuje ustanovení o 
povinnosti vrácení podpory v případě, že byla poskytnuta neprávem nebo 
v nesprávné výši. Nevrácení je pak porušením rozpočtové kázně. Podmínky pro 
poskytování PvČZ jsou specifikovány v navržené právní úpravě. Zneužití 
podpory je věcí kontrolní činnosti poskytovatele podpory, tj. Úřadu práce ČR a 
kontrolní činnosti zaměřené na dodržování zákoníku práce, jehož ustanovení 
s PvČZ úzce souvisí (Státní úřad inspekce práce).   
Vyjádření připomínkového místa:  
Nesouhlasí s vypořádáním.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Připomínkové místo požaduje doplnit důvodovou zprávu a zároveň nedokáže 
v takto krátkých lhůtách posoudit, zda pro výrazné zmírnění rizika zneužívání 
postačuje pouze doplnění ustanovení § 120f.  
 

  Návrh počítá pouze s minimální účastí 
zaměstnavatele na úhradě nákladů na 
udržení pracovního místa. Zaměstnavatel 
tak není nijak motivován k odpovědnému 
výběru podporovaných míst, ani 
k aktivnímu řešení situace a hledání 
východisek. Požadujeme, aby kromě 
odvodů na zdravotní pojištění hradil i 
odvody na sociální zabezpečení a politiku 
zaměstnanosti z fikce plné mzdy i za 
dobu, kdy zaměstnanci nepřiděluje práci. 

 

Vysvětleno – je potřeba zdůraznit, že právní úprava je kompromisem jednání 
všech zainteresovaných subjektů, a to v rámci pracovní skupiny k problematice 
podpory v době částečné zaměstnanosti působící při MPSV. Podpora je tak 
kompromisem mezi zájmy zaměstnanců, tj. motivací částečně zaměstnané 
osoby s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního uplatnění na 
plnou pracovní dobu (její výše a pokles) a zájmy zaměstnavatelů, tj. motivací 
nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemohou přidělovat práci v rozsahu 
stanovené pracovní doby. Dále je potřeba zdůraznit, že PvČZ lze poskytovat 
pouze na zaměstnance, kteří pracují 40 % pracovní doby, což zajišťuje efektivitu 
vynaložených veřejných prostředků, resp. je více pravděpodobné, že 
zaměstnavatel obnoví činnost v plném rozsahu. Tím je rovněž zajištěna finanční 
spoluúčast zaměstnavatele a jeho motivace situaci řešit. 
 
Dále uvádíme, že navrhovaná legislativní úprava nevyvolává žádné nové nároky 
na pojistný systém nemocenského pojištění, dopady na systém důchodového 
pojištění jsou nevýznamné a až v horizontu čerpání důchodových dávek 
podpořených zaměstnanců. Není tedy důvod zvyšovat zátěž zaměstnavatelů 
úpravou pojistného na sociální pojištění. PVČZ má charakter dávky od státu, 
nelze z titulu takového příjmu zvyšovat pojistné, pokud dochází ke zkrácení 
úvazku. 
 
Vyjádření připomínkového místa:  
Nesouhlasí s vypořádáním.  
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že se jedná o kompromis všech 
zainteresovaných subjektů a že se v případě PvDČZ jedná o zkrácení úvazku. 
Úvazek se nekrátí a z toho také pramení požadavek na hrazení plného 
pojistného, jelikož nejsou dotčeny nároky zaměstnanců. Nehrazení plného 
pojistného představuje dopad do SR prostřednictvím snížení příjmů. Dopady na 
systém důchodového pojištění tak nejsou nevýznamné, jen nejsou ze strany 
MPSV kvantifikované. Materiál byl připravován izolovaně pouze s vybranými 
subjekty, nemá jasně stanovený cíl a z toho pramení také nejasnosti celkového 
zaměření podpory. Motivace zaměstnavatele odpovědně vybrat místa, která chce 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

udržet, nespočívá v přidělování práce v min. rozsahu 40 % stanovené týdenní 
pracovní doby a ponechání většiny nákladů na státu. V žádném případě tak není 
zajištěno, že zaměstnanec po skončení podpory o své místo nepřijde. 
 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Obecně požadujeme provést podrobnější 
analýzu dopadů výdajů na opatření 
„KurzArbeit“ do veřejných rozpočtů, včetně 
kvantifikace snížení příjmů z pojistného na 
důchodové a nemocenské pojištění. 

 

Částečně akceptováno a vysvětleno – náklady státního rozpočtu, stejně jako 
odhad podpořených zaměstnanců není možné zpřesnit. Realizace podpory 
obsahuje mnoho neznámých faktorů: 

- důvod spuštění – dosah opatření bude naprosto odlišný v případě lokální 
povodně a v případě globální ekonomické recese, 

- forma spuštění – dosah opatření bude naprosto odlišný v případě, že 
bude PvČZ spuštěna regionálně, sektorově, či celorepublikově, 

- výše průměrného výdělku podpořených zaměstnanců – výše podpory 
vychází z průměrného výdělku zaměstnance; náklady tedy výrazně 
ovlivní, zda bude do PvČZ zapojen sektor s vysokou či nízkou mzdovou 
hladinou, 

- doba čerpání podpory – bude záležet, zda, vzhledem ke spoluúčasti, 
budou zaměstnavatelé držet na PvČZ zaměstnance po celou podpůrčí 
dobu nebo jen po nezbytně nutnou,  

- reakce zaměstnanců – bude záležet, v jaké míře a po jakou dobu 
zaměstnanci, vzhledem ke klesající výši podpory, na PvČZ zůstanou, 

 
Vzhledem k výše uvedenému nezbývá při odhadu nákladů než vyjít 
z dosavadních zkušeností a učinit tak odhad maximální výše nákladů - tj. 
v případě plošného uzavření provozů využít statistiky dosavadního čerpání 
programu Antivirus a v případě hospodářské recese kalkulovat s počtem 
uchazečů o zaměstnání odpovídajícímu krizovému období v letech 2009 až 
2014.  
Dopady do příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti byly doplněny. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

  Navržené opatření v předmětném zákoně 
a důvodové zprávě se konkrétně 
nezabývá možností zneužití tohoto 

Akceptováno, vysvětleno – do ustanovení § 120f bude doplněno ustanovení, 
že za správnost údajů, na jejichž základě se vypočítá zaměstnanci PvČZ, 
odpovídá zaměstnavatel. Návrh právní úpravy současně obsahuje ustanovení o 
povinnosti vrácení podpory v případě, že byla poskytnuta neprávem nebo 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

nástroje, proto požadujeme stanovit 
podmínky, které by tuto možnost omezily. 
 

v nesprávné výši. Nevrácení je pak porušením rozpočtové kázně. Podmínky pro 
poskytování PvČZ jsou specifikovány v navržené právní úpravě. Zneužití 
podpory je věcí kontrolní činnosti poskytovatele podpory, tj. Úřadu práce ČR a 
kontrolní činnosti zaměřené na dodržování zákoníku práce, jehož ustanovení 
s PvČZ úzce souvisí (Státní úřad inspekce práce).   
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

  Požadujeme, aby participace 
zaměstnavatele na opatření „KurzArbeit“ 
byla vyšší, a neúměrně je nenesly veřejné 
rozpočty. Současně nejsou 
kompenzovány aktuální zvyšující se 
nároky na pojistné systémy, proto 
požadujeme vyšší zapojení 
zaměstnavatele v podobě plateb jak 
zdravotního, tak plateb sociálního 
pojištění. 
 

Vysvětleno – je potřeba zdůraznit, že právní úprava je kompromisem jednání 
všech zainteresovaných subjektů, a to v rámci pracovní skupiny k problematice 
podpory v době částečné zaměstnanosti působící při MPSV. Podpora je tak 
kompromisem mezi zájmy zaměstnanců, tj. motivací částečně zaměstnané 
osoby s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního uplatnění na 
plnou pracovní dobu (její výše a pokles) a zájmy zaměstnavatelů, tj. motivací 
nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemohou přidělovat práci v rozsahu 
stanovené pracovní doby.  
 
Dále je potřeba zdůraznit, že PvČZ lze poskytovat pouze na zaměstnance, kteří 
pracují 40 % pracovní doby, což zajišťuje efektivitu vynaložených veřejných 
prostředků, resp. je více pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví činnost 
v plném rozsahu. Tím je rovněž zajištěna finanční spoluúčast zaměstnavatele a 
jeho motivace situaci řešit. 
 
Dále uvádíme, že navrhovaná legislativní úprava nevyvolává žádné nové nároky 
na pojistný systém nemocenského pojištění, dopady na systém důchodového 
pojištění jsou nevýznamné a až v horizontu čerpání důchodových dávek 
podpořených zaměstnanců. Není tedy důvod zvyšovat zátěž zaměstnavatelů 
úpravou pojistného na sociální pojištění. PVČZ má charakter dávky od státu, 
nelze z titulu takového příjmu zvyšovat pojistné, pokud dochází ke zkrácení 
úvazku. 
 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

 Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů  

ČMKOS požaduje v návrhu výslovně 
zakotvit, že navrhovaná podpora bude 
určena i pro některé zaměstnavatele 
nepodnikatelské sféry, odměňované 
platem. Ke stejné nepříznivé situaci 

Vysvětleno – navrhovaná právní úprava naopak vylučuje z poskytování podpory 
zaměstnance odměňované platem. Plat je peněžité plnění poskytované za práci 
zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní 
fond či příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy jsou plně zabezpečovány 
z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele. Nebylo by tedy 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

spojené se zastavením nebo podstatným 
omezením činnosti, provázeným 
významným výpadkem v příjmech a 
nemožností přidělovat zaměstnancům 
práci ve stanoveném či sjednaném 
rozsahu jako u soukromých 
podnikatelských subjektů dochází 
v důsledku mimořádných událostí i u 
příspěvkových organizací (divadla, 
orchestry, knihovny apod.). Předložený 
návrh zákona je zapotřebí v tomto smyslu 
upravit, zejména v navrhovaném § 209a 
zákoníku práce by proto mělo být 
uvedena formulace „náhrada mzdy nebo 
platu“ (v souladu s dikcí použitou v § 207 
a 208 zákoníku práce). 

efektivní poskytovat státní podporu zaměstnancům, jejichž platy jsou plně 
hrazeny z veřejných zdrojů. 
Připomínkové místo trvá na své připomínce. 

 

 Moravskoslezský 
kraj  

Obecné zásadní připomínky 
 
Navrhujeme, aby bylo výslovně 
stanoveno, zda příjem vyplacený 
zaměstnavatelem jako podpora v době 
částečné zaměstnanosti vůči zaměstnanci 
je:  

- příjmem dle § 6 zákona č. 
586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, a 
v jaké její části, 

- součástí vyměřovacího základu 
zaměstnance jako příjem pro 
určení výše zákonných odvodů 
(zdravotní, důchodové, sociální 
pojištění – jehož součástí je i 
nemocenské pojištění).   

 
Odůvodnění:  

Neakceptováno – úprava příspěvku je koncipována jako částka poskytovaná 

zaměstnanci, která odpovídá charakterem definici podle § 4 odst. 1 písm. i) 

zákona o daních z příjmů („příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo 

příspěvek podle jiných právních předpisů“), proto je od daně osvobozena a 

návazně se z ní neplatí ani pojistné na sociální zabezpečení 

Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním, trvá na připomínce, neboť i 

v minulosti se stalo, že názor na povahu příjmů v otázce dani z příjmů ze strany 

MPSV neakceptovalo MF (např. u náhrady ve věci pracovní povinnosti studentů 

na základě usnesení vlády č. 207 z 13. 3. 2020).  

Odůvodnění:  

Příjmy z dávek vymezené v uváděném ustanovení § 4 odst. 1 písm. i) zákona o 

dani z příjmů jsou vždy příjmem dané osoby přímo od státního orgánu vyplácené, 

nebo jsou vymezeny výslovně – s názvem systému podpory, avšak zde jde o 

podporu, kterou bude vyplácet zaměstnavatel. U písmene h) téhož ustanovení 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Příjmy ze závislé činnosti jsou obecně 
předmětem daně z příjmů včetně zdanění 
i všech zákonných odvodů. Z předložené 
úpravy nové podpory – podpory v době 
částečné zaměstnanosti nevyplývá 
jednoznačně její charakter a zda je 
předmětem zdanění a zákonných odvodů, 
když předložené změny dalších právních 
předpisů nejsou sjednoceny, jak vyplývá 
níže. 

- K navrhované změně zákona č. 
187/2006 Sb.  o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, je totiž k § 18 odst. 2 
v důvodové zprávě uvedeno, že: 
„Z této podpory se nebude platit 
pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, proto tento příjem 
nebude vstupovat do 
vyměřovacího základu pro 
výpočet nemocenských dávek.“  
V ustanovení § 18 odst. 2 je pak 
dále uvedeno, že: 
„U zaměstnance, jemuž byla 
vyplácena podpora v době 
částečné zaměstnanosti podle 
zákona o zaměstnanosti, se do 
úhrnu vyměřovacích základů pro 
pojistné na důchodové pojištění 
podle věty první nezahrnují 
vyměřovací základy za kalendářní 
měsíce, v nichž aspoň po část 
tohoto měsíce trvala doba 
částečné zaměstnanosti podle 
zákona o zaměstnanosti.“ 

zákona o dani z příjmu jde také o příjem, který mnohdy vyplácí nebo vyplácel 

zaměstnavatel namísto OSSZ, a přesto je tato skutečnost zcela jasně vymezena 

a stanovena v zákoně o dani z příjmů.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

- Naopak u důchodového pojištění 
je změna v § 16 odst. 3 zákona č. 
155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, navržena tak, že zní: 
„Do vyměřovacího základu 
pojištěnce za dobu po 31. prosinci 
1995 se pro účely stanovení 
ročního vyměřovacího základu 
zahrnuje též náhrada za ztrátu na 
výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti náležející za 
pracovní úraz (nemoc z 
povolání)18) a náhrada za ztrátu 
na služebním příjmu (platu) po 
skončení neschopnosti k 
službě.19)  (nemoc z 
povolání)18), náhrada za ztrátu na 
služebním příjmu (platu) po 
skončení neschopnosti k 
službě19) a za dobu po 31. říjnu 
2020 též podpora v době 
částečné zaměstnanosti podle 
zákona o zaměstnanosti.“ 

- A dále ze změny zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů,  je 
opět zřejmé, že se zde 
s uvedenou podporou rovněž 
počítá při stanovení výše odvodu 
na zdravotní pojištění 
z vyměřovacího základu, jehož 
součástí je výplata nově 
koncipované podpory, když se 
zde nově v § 3 odst. 14 říká: „(14) 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Pokud je vyměřovací základ 
zaměstnance v měsíci, v němž 
mu podle jiného právního 
předpisu vyplácí Úřad práce 
České republiky prostřednictvím 
zaměstnavatele podporu v době 
částečné zaměstnanosti (dále jen 
„podpora“), nižší než vyměřovací 
základ stanovený v měsíci, 
v němž mu podpora nenáleží a 
který bezprostředně předchází 
měsíci, v němž mu podpora 
náleží, je zaměstnavatel povinen 
doplatit zdravotní pojišťovně 
pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu 
těchto základů. Doplatek podle 
věty první hradí z jedné třetiny 
zaměstnanec a ze dvou třetin 
zaměstnavatel.“ 

 
Z uvedených navrhovaných změn je 
zřejmé, že ze strany předkladatelů není 
jednoznačně uveden charakter podpory 
v době částečné zaměstnanosti, resp. že 
není uvedeno, zda jde o dávku či náhradu 
za ztrátu příjmu, a tudíž nepodléhající 
zdanění ani odvodům, či zda jde o příjem 
ze závislé činnosti, který je zdanitelný 
a předmětem zákonných odvodů.  

 Úřad vlády ČR – 
Odbor kompatibility 

Návrh zákona bude s právem EU plně 
slučitelný za podmínky prioritní notifikace 
podpory Evropské komisi.  

Akceptováno 
 

 Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Svaz průmyslu a dopravy ČR („SP ČR“) 
dlouhodobě požadoval systémovou 
legislativní úpravu tzv. kurzarbeitu, která 

Neakceptováno 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

by pomohla udržet pracovní místa a 
zachovat konkurenceschopnost firem 
v době, kdy u nich dočasně poklesne 
potřeba práce z důvodů způsobených 
nepředvídatelnými vnějšími faktory. 
Navrhovanou právní úpravu vnímá SP ČR 
jako složitě dojednávaný kompromis na 
úrovni sociálních partnerů, který vycházel 
ze zkušeností stávajícího programu 
Antivirus a německého modelu 
kurzarbeitu. SP ČR v obecné rovině návrh 
podporuje, zdůrazňuje ale potřebu 
dořešení parametrů aktivace poskytování 
podpory v době částečné zaměstnanosti 
na úrovni konkrétního odvětví nebo 
zaměstnavatele.  
Na základě posouzení návrhu členskou 
základnou, tj.  budoucími uživateli této 
úpravy, a obdržených konkrétních 
připomínek, SP ČR doporučuje ještě 
současnou podobu návrhu přehodnotit, 
pokud jde o nastavení spouštěcího 
mechanismu, rozsahu výpadku práce 
nutného pro vznik nároku na podporu 
v době částečné zaměstnanosti a 
administrace vyplácení podpory, aby byla 
úprava skutečně funkční.  

 Sdružení místních 

samospráv ČR 

 

V předkládaném materiálu postrádáme 
mechanismy proti zneužívání institutu 
zaměstnavatelem, jež by byly motivační, a 
to jak při vstupu – přísnější podmínky, 
větší finanční zavázání zaměstnavatele 
apod., tak v případě následné kontroly. 
Přestože chápeme podstatu snižování 
administrativní byrokracie a vítáme snahu 
o zavedení co nejjednoduššího systému 

Akceptováno, vysvětleno – do ustanovení § 120f bude doplněno ustanovení, 
že za správnost údajů, na jejichž základě se vypočítá zaměstnanci PvČZ, 
odpovídá zaměstnavatel. Návrh právní úpravy současně obsahuje ustanovení o 
povinnosti vrácení podpory v případě, že byla poskytnuta neprávem nebo 
v nesprávné výši. Nevrácení je pak porušením rozpočtové kázně. Podmínky pro 
poskytování PvČZ jsou specifikovány v navržené právní úpravě. Zneužití 
podpory je věcí kontrolní činnosti poskytovatele podpory, tj. Úřadu práce ČR a 
kontrolní činnosti zaměřené na dodržování zákoníku práce, jehož ustanovení 
s PvČZ úzce souvisí (Státní úřad inspekce práce).   
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

podpory, předkládaná novela absolutně 
nepočítá s tím, že by zaměstnavatelé 
mohli institut podpory v době 
zaměstnanosti zneužívat, a proto lze 
předpokládat, že k tomuto nežádoucímu 
jevu bude docházet.  

 

                                            
K novelizačním bodům 

 

Část první, 
změna zákona 
o 
zaměstnanosti 
§ 120a 

Ministerstvo financí K § 120a odst. 1 – Podpůrčí doba v trvání 
až 9 měsíců je nepřiměřeně dlouhá. Takto 
dlouhá doba bude odporovat 
přizpůsobením na trhu práce a uměle 
udržovat zaměstnanost v určitém 
podniku/odvětví z prostředků daňových 
poplatníků. Požadujeme zkrátit maximální 
podpůrčí dobu na 6 měsíců 

Akceptováno – doba 9 měsíců bude dobou maximální. Vládě bude v nařízení 
umožněno podpůrčí dobu zkrátit.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Připomínka nebyla akceptována, trváme na stanovení maximální podpůrčí doby 
6 měsíců. 
 
 
 

  K § 120a odst. 2 – Je velmi nestandardní, 
aby státní podpora byla poskytována v 
krajním případě až násobně déle, než 
jakou dobu trval pracovní poměr před 
podporou v částečné zaměstnanosti. 
Požadujeme změnu délky trvání 
pracovního poměru na alespoň 12 měsíců 
s tím, že tento poměr zároveň musí být 
sjednán výlučně na dobu neurčitou. 
 

Akceptováno částečně, upraveno jinak – doba 9 měsíců bude dobou 
maximální. Vládě bude v nařízení umožněno podpůrčí dobu zkrátit. Minimální 
délka pracovního poměru je navázaná na uplynutí zkušební doby. Není důvod 
proč dobu trvání pracovního poměru prodlužovat. Zaměstnavatel nemá ze 
zařazení zaměstnance na PvČZ žádné výhody. Podpora je určena 
zaměstnancům. Klíčový zaměstnanec může být i takový zaměstnanec, který je u 
zaměstnavatele kratší dobu než 12 měsíců. Stejně tak není důvodné vylučovat 
zaměstnance, který je u zaměstnavatele na dobu určitou – např. na dobu 2 let a 
zaměstnavatel mu nemůže přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní 
pracovní doby.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Trváme na stanovení maximální podpůrčí doby 6 měsíců. Zároveň zásadně 
nesouhlasíme s tvrzením, že by zařazení zaměstnance na PvČZ nepřineslo 
zaměstnavateli žádnou výhodu, neboť dle důvodové zprávy PvČZ 
zaměstnavateli „poskytuje prostor pro řešení vzniklé situace ve smyslu návratu 
jeho zaměstnanců k plné práci.“ Trváme také na vyloučení zaměstnanců se 
smlouvou na dobu určitou. Jde o zaměstnance, jejichž pracovní poměr u 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnavatele by dříve či později tak jako tak skončil, bez ohledu na to, zda se 
na ně bude vztahovat PvČZ. Není tedy důvod tyto zaměstnance prostřednictvím 
PvČZ podpořit. 
 

  K § 120a odst. 3 – Z hlediska systematiky 
zákona je nevyjasněné, zda se jedná o 
podporu zaměstnanců nebo 
zaměstnavatelů. Požadujeme vypustit či 
upravit textaci tak, aby omezovala 
opakované žádosti jednoho 
zaměstnavatele, nikoliv žádosti 
vztahujících se na jedno místo u 
konkrétního zaměstnavatele. V opačném 
případě hrozí silné zneužívání systému, 
kdy zaměstnavatel bude aplikovat 
podporu postupně na všechna místa. 

Vysvětleno – zákon hovoří o podpoře zaměstnanců. Jde tedy o podporu 
zaměstnanců poskytovanou prostřednictvím zaměstnavatele. Pokud jde o 
vyloučení opakované podpory u jednoho zaměstnavatele, cílem je zajistit 
efektivitu vynaložených prostředků ze státního rozpočtu., tj. zajistit, aby 
zaměstnavatel svoji ekonomickou situaci řešil.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Vysvětlení je nejasné. Není uvedeno, jak bude eliminováno riziko postupného 
využití podpory na všechna pracovní místa u jednoho zaměstnavatele. 
 

  K § 120a odst. 3 – požadujeme vypustit 
omezení z hlediska nutného uplynutí 
období 3 let od ukončení poskytování 
podpory v době částečné 
nezaměstnanosti. Vzhledem 
k současnému požadavku na aktivaci 
institutu pouze na základě nařízení vlády 
nelze zaručit, že aktivace nebude 
opětovně nutná v kratším termínu.  

Vysvětleno – viz předchozí připomínka. Cílem je zajistit efektivitu vynaložených 
prostředků ze státního rozpočtu., tj. zajistit, aby zaměstnavatel svoji ekonomickou 
situaci řešil.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 

Nelze zajistit, že se zaměstnavatel nedostane opakovaně do problémů v kratším 
horizontu. Připomínka trvá. 

 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, novelizačnímu bodu 5, § 
120a odst. 2 - požadujeme změnu délky 
trvání pracovního poměru na 6 měsíců, 
což přispívá i ke stabilitě a kultivaci 
lidských zdrojů ve firmě. Důvodem je i 
zamezení účelového jednání 
zaměstnavatelů a účelovému náboru 
zaměstnanců. 

Vysvětleno – jak je uvedeno výše, právní úprava je kompromisem jednání všech 
zainteresovaných subjektů. Nelze souhlasit s argumentem účelového nabírání 
zaměstnanců. Podpora směřuje za zaměstnancem, nikoliv zaměstnavatelem. 
Zaměstnavateli z PvČZ žádné výhody neplynou.  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

 Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

ČMKOS požaduje zakotvit mezi podmínky 
poskytování podpory v době částečné 
zaměstnanosti požadavek dodržování 
zákazu rozvázání pracovního poměru se 
zaměstnanci. 
 

Vysvětleno – uvedená podmínka by byla kontraproduktivní. Zaměstnavatel 
v praxi může s cílem zachránit firmu optimalizovat stavy zaměstnanců – propustit 
např. 20 %, aby zachránil zbývajících 80 % (z důvodu pokračující ekonomické 
krize). Pokud by byla tato podmínka spojena se sankcí, potom by mohla přispět 
k ukončení činnosti zaměstnavatele a následného zrušení všech pracovních 
míst. Je potřeba mít na zřeteli, že podpora je směřována k zaměstnanci, nikoliv 
k zaměstnavateli.  
Připomínkové místo trvá na své připomínce. 

 

  Považujeme za potřebné legislativně 
vyjasnit pojem „uplynutí podpůrčí doby“ 
použitý v navrhovaném § 120a odst. 3 
zákona o zaměstnanosti tak, aby bylo 
jasné, že jde o čerpání podpory v době 
částečné zaměstnanosti na základě jedné 
žádosti v délce nejvýše 9 měsíců (ČMKOS 
požaduje 12 měsíců), uvedené v § 
120a odst. 1 zákona o zaměstnanosti, 
v období 24 měsíců počínajícím ode dne 
podání žádosti o její poskytnutí. V této 
souvislosti se pak jeví podmínka, že po 
jednom případu pobírání podpory může 
dojít k dalšímu pobírání podpory 
zaměstnanci téhož zaměstnavatele až za 
3 roky nadbytečná a mohla by vést 
zaměstnavatele ke snaze využít 
s ohledem na ni již ve své první žádosti 
navrhovanou podporu ve vyšším rozsahu, 
než je nezbytné. Na druhé straně mohou 
nastat zcela objektivně situace (viz. dnešní 
diskuse o druhé vlně koronavirové 
pandemie), kdy by bylo plně odůvodněné 
pomoc v podobě podpory v době částečné 
zaměstnanosti poskytnout i výrazně dříve 
než po uplynutí 3 let od předchozí žádosti. 

Vysvětleno – pokud jde o návrhy na změny parametrů, je potřeba podotknout, 
že navrhovaná právní úprava je kompromisem jednání všech zainteresovaných 
subjektů, a to v rámci pracovní skupiny k problematice podpory v době částečné 
zaměstnanosti působící při MPSV. V této pracovní skupině byli zástupci ČMKOS, 
ASO, Hospodářské komory, SPČR, KZPS, MPSV, Úřadu práce ČR, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Pokud jde o definici podpůrčí 
doby, ta je uvedena v § 120a odst. 1. V zájmu zaměstnavatele není využít 
podporu ve vyšším rozsahu, než je nezbytné. Podpora jde za zaměstnancem. 
Zaměstnavatel musí přidělovat práci alespoň v rozsahu 40 %, což zajišťuje 
efektivitu vynaložených veřejných prostředků, resp. finanční spoluúčast 
zaměstnavatele a jeho motivaci situaci řešit. 
Připomínkové místo trvá na své připomínce. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

  Považujeme rovněž za potřebné 
legislativně nahradit neobvyklý a nepřesný 
obrat „nahrazení jeho příjmu u téhož 
zaměstnavatele“ použitý v navrhovaném § 
120a odst. 3 zákona o zaměstnanosti, 
např. slovem „znovu“. 

Neakceptováno. Bude zachován stávající text.  
 

  Legislativní zpřesnění vyžaduje rovněž 
formulace § 120a odst. 3 zákona o 
zaměstnanosti, části věty za středníkem 
v odst. 3, pokud jde o „poskytnutí podpory 
v době částečné zaměstnanosti z jiného 
důvodu“. Není jasné, zda jsou odlišnými 
důvody pouze písm. a) versus písm. b) v § 
120b odst. 1, nebo v rámci písm. b) jsou 
„jinými důvody“ i 1. hospodářské důvody, 
2. vznik živelní události, 3. pandemie, 4. 
kyberútok atd.?  

Akceptováno – opakování podpory bude vztaženo k vydání jiného nařízení 
vlády.  
 

 Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

K § 120a odst. 3   
Podmínka stanovující nemožnost žádat u 
stejného zaměstnance o podporu dříve, 
než po uplynutí 3 let od ukončení 
předchozího poskytování podpory (byť 
neplatí v případě poskytnutí podpory 
v době částečné zaměstnanosti z jiného 
důvodu) je velmi omezující v kontextu řady 
dalších úprav na jiných místech, 
eliminujících možné zneužívání podpory. 
Z důvodové zprávy na str. 21 vyplývá, že 
jiným důvodem se má na mysli např. jiné 
ustanovení zákoníku práce ohledně 
překážek v práci na straně 
zaměstnavatele, a nebylo by tedy možné 
např. opakované čerpání z důvodu 
částečné zaměstnanosti podle § 209 ZP, 
přestože půjde ve skutečnosti o jiné 
příčiny a zcela odlišné situace. 

Vysvětleno. Pokud jde o vyloučení opakované podpory u jednoho 
zaměstnavatele, cílem je zajistit efektivitu vynaložených prostředků ze státního 
rozpočtu., tj. zajistit, aby zaměstnavatel svoji ekonomickou situaci řešil, a nikoliv 
aby opakovaně vstupoval do PvČZ. 
 
Připomínkové na připomínce trvá. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

K zabránění opakovanému čerpání 
podpory ze stejných důvodů lze využít 
zejména ustanovení § 120e odst. 2 písm. 
c), podle kterého v žádosti zaměstnavatel 
mj. popíše důvody pro čerpání podpory; 
pokud by měl Úřad práce pochybnosti, 
může si pro posouzení oprávněnosti 
žádosti vyžádat i další doklady (§ 120e 
odst. 3 písm. b)). Požadujeme upravit 
důvodovou zprávu tak, aby bylo zřejmé, že 
se musí jednat o jiné situace, nikoli o jiné 
ustanovení zákoníku práce.  

 Moravskoslezský 
kraj 

K § 120a zákona č. 435/2004 Sb. 
Navrhujeme doplnění odstavce 4, který by 
zněl:  
„(4) Podpora poskytovaná podle odstavce 
1 se dnem vyplacení zaměstnavatelem 
zaměstnanci považuje za příjem ze závislé 
činnosti a tím za součást vyměřovacího 
základu pro stanovení výše pojistného pro 
účely zdravotního, důchodového a 
sociálního pojištění podle zvláštních 
právních předpisů.“   
 
Odůvodnění:  
Jsme toho názoru, že pokud předkladatelé 
uvádějí, že jde o podporu zaměstnance, 
musí být její charakter definován v tom 
smyslu, zda se jedná o příjem a zda jde o 
zápočet takového příjmu do výše 
vyměřovacího základu (pro účely pojištění 
zahrnující – zdravotní, sociální – součástí 
je i nemocenské, důchodové a státní 
politiku zaměstnanosti) nebo zda jde o 
náhradu (případně dávku), která není 
předmětem daně z příjmů a není součástí 

Neakceptováno – úprava příspěvku je koncipována jako částka poskytovaná 

zaměstnanci, která odpovídá charakterem definici podle § 4 odst. 1 písm. i) 

zákona o daních z příjmů („příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo 

příspěvek podle jiných právních předpisů“), proto nemá charakter příjmu ze 

závislé činnosti, je od daně osvobozena a návazně se z ní neplatí ani pojistné na 

sociální zabezpečení. 

Vyloučení dopadu na pojištěnce u nemocenské je zajištěno vyloučením měsíců, 

kdy je poskytována PVČZ z rozhodného období, u stanovení důchodu 

započtením příjmu z PVČZ do vyměřovacího základu pro účely stanovení 

důchodu obdobně jako u renty poskytované z titulu pracovního úrazu (z níž také 

není odváděno pojistné). 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

vyměřovacího základu. Charakter však 
musí být pro všechny účely daní i odvodů, 
popř. pro určení dávek (sociální jehož 
součástí je i nemocenské, důchodové 
pojištění a zaměstnanost), posuzovány 
shodně. Pokud půjde o náhradu či dávku, 
jde pak o doby tzv. vyloučené. 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

§ 120a odst. (2) 
 
Požadovaná doba trvání pracovního 
poměru je upravena na 3 měsíce, což 
odpovídá našemu stanovisku. Je jasné, že 
např. k živelní události může dojít i v 
případě, že pracovní poměr trvá 1 měsíc, 
nicméně takové situace bude tedy třeba 
řešit jinak (zkušební doba). Vzhledem k 
tomu, že MPSV původně trvalo na 
požadavku 12 měsíců, považujeme za 
vhodné to zdůraznit. 
Poznámka. 

Neakceptováno 

Sdružení místních 

samospráv ČR 

 

Připomínka k § 120a odst. 3 – limit 3 let 
ohledem na stávající situaci, kdy během 
jednoho kalendářního roku očekáváme 
dvě pandemické vlny, na které se 
celorepublikově připravujeme a dále také 
řešíme např. lokální povodně, jež se 
projevily v několika krajích během 
posledních měsíců, nepovažujeme limit  
3 let za praktický, neboť je možné, že 
nastane situace, kdy zaměstnavatelé i 
zaměstnanci budou potřebovat využít 
institutu podpory v době částečné 
zaměstnanosti dříve než za 3 roky od 
ukončení podpory. Navrhujeme proto toto 
ustanovení vypustit, bez náhrady. 

Vysvětleno – pokud jde o vyloučení opakované podpory u jednoho 
zaměstnavatele, cílem je zajistit efektivitu vynaložených prostředků ze státního 
rozpočtu., tj. zajistit, aby zaměstnavatel svoji ekonomickou situaci řešil, a nikoliv 
aby opakovaně vstupoval do PvČZ. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

§ 120b Ministerstvo financí K § 120b – Zásadně nesouhlasíme 
s automatickou aktivací podmíněnou 
kritériem nárůstu počtu uchazečů o 
zaměstnání v odst. 1, písm. a). Novela 
má, se znalostí zpoždění trhu práce za 
reálným výkonem ekonomiky, předcházet 
vzniku nezaměstnanosti, nikoliv na ni 
opožděně reagovat. Navíc v obdobích 
nízké nezaměstnanosti stačí na 15% růst 
relativně nízký nárůst absolutního počtu 
uchazečů, což může vést k předčasnému 
spuštění programu. Počet uchazečů 400 
tisíc je z dlouhodobého hlediska 
průměrný. Požadujeme toto kritérium bez 
náhrady vypustit. V návaznosti na to by 
pak bylo nutné vypustit § 120e, odst. 5, 
písm. a). 

 
 
K § 120b, odst. 1, písm. b) -  U daného 
způsobu aktivace vládou je nutné do 
zákona o zaměstnanosti stanovit konkrétní 
a taxativní výčet případů, kdy bude možné 
k předmětné aktivaci přistoupit, případně 
musí být takové situace zcela konkrétně 
vymezeny. Nestačí pouze vymezit 
kategorii, ani použít otevřený výčet, 
přičemž by konkrétní případy vymezovalo 
až samotné nařízení vlády; takové řešení 
nepovažujeme za možné. Požadujeme 
uvedené důvody pro větší přehlednost 
rozčlenit do odstavců a namísto 
„hospodářských důvodů“ uvést jako důvod 
aktivace „mezičtvrtletní pokles hrubého 
domácího produktu očištěného o cenové, 
sezónní a kalendářní vlivy v posledním 

Vysvětleno – není k dispozici taková statistika, která by mohla předpovědět 
blížící se hospodářskou recesi. Také údaje o HDP zveřejňované ČSÚ vypovídají 
o stavu ekonomiky čtvrtletně zpětně. Jedinou možností by bylo využít 
makroekonomické predikce, což však nejsou objektivní statistická data. Cílem 
automatické aktivace je řešení nečinnosti vlády. Kritérium je nastaveno tak, aby 
postihovalo výrazný pokles ekonomiky, tj. hospodářskou recesi. Naposledy 
předmětná situace nastala v roce 2009, tj. při poslední recesi, která kulminovala 
v roce 2014. 
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Historická data jasně ukazují, že silnému nárůstu míry nezaměstnanosti, 
doprovázenému poklesem zaměstnanosti, předchází o 1 čtvrtletí výrazný 
mezičtvrtletní pokles reálného HDP (nárůstu míry nezaměstnanosti v Q1 2009 
předcházel pokles HDP v Q4 2008, obdobně nárůstu míry nezaměstnanosti v Q2 
2020 předcházel pokles HDP v Q1 2020). S ohledem na publikační zpoždění 
údajů o vývoji HDP (30 dní) se proto domníváme, že je tento ukazatel 
nejvhodnějším makroekonomickým kritériem aktivace PvČZ. Míra 
nezaměstnanosti jako kritérium aktivace je naopak zcela nevhodná. Trh práce na 
vývoj ekonomiky reaguje se zpožděním, navíc má PvČZ nárůstu 
nezaměstnanosti předcházet, nikoliv na ni reagovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – taxativní výčet nepodchytí všechny případy, které mohou v praxi 
nastat a při kterých bude záměrem vlády řešit situaci prostřednictvím PvČZ. To 
se již v praxi stalo, když ustanovení §115 zákona o zaměstnanosti neumožňovalo 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

známém čtvrtletí nejméně ve výši 1,5 %, 
nebo kumulativně nejméně o 1,5 % ve 
dvou posledních čtvrtletích.“ Historicky se 
ukazuje adekvátnost tohoto kritéria v 
dobách rapidního růstu nezaměstnanosti, 
při využití předběžného odhadu HDP bude 
navíc zpoždění aktivace za ekonomickým 
vývojem relativně krátké (zveřejnění je 30 
dní po konci čtvrtletí). Cílem aktivace 
programu je předcházet skokovému 
zvýšení nezaměstnanosti, nikoliv na ni 
opožděně reagovat. 
 

reagovat na pandemii COvid-19, protože toto ustanovení obsahovalo taxativní 
výčet důvodů.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Vzhledem k ustanovení čl. 78 Ústavy, podle kterého je vláda oprávněna vydávat 
nařízení vlády „k provedení zákona a v jeho mezích“, považujeme i nadále toto 
ustanovení za problematické z ústavního hlediska. Zákon by měl pro vydání 
nařízení vlády stanovit meze, a to podle našeho názoru otevřený výčet 
nenaplňuje a poskytuje tak vládě velmi otevřený „bianco šek“. 
 

  K § 120b, odst. 1, písm. b) - „V nařízení 
vláda stanoví období, za které lze podporu 
v době částečné zaměstnanosti 
poskytovat, a dále může omezit 
poskytování podpory v době částečné 
zaměstnanosti na konkrétní odvětví 
ekonomiky státu nebo na zaměstnavatele 
v konkrétním regionu.“ Tato pasáž je v 
rozporu s požadavky na rovné 
konkurenční prostředí či zásady 
nediskriminace a otevírá prostor pro 
korupční prostředí. Okruh oprávněných 
zaměstnavatelů bude dán naplněním 
podmínek, pro které bude opatření 
aktivováno. 

Akceptováno částečně – bude přeformulováno tak, aby se PvČZ netýkalo 
konkrétního okruhu zaměstnavatelů, ale aby byla podpora buď plošná, omezená 
na část území státu nebo na odvětví ekonomiky.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
S ohledem na § 120c, odst. 1 („Podpora v době částečné zaměstnanosti náleží 
zaměstnanci, který nemůže konat práci z důvodu některé z překážek v práci 
podle § 207 až 209 zákoníku práce, která u jeho zaměstnavatele nastala v přímé 
souvislosti s některým z důvodů aktivace poskytování podpory…“) není důvod 
stanovovat podporu pouze pro vybraná odvětví nebo region (je zřejmé, že při 
živelní události např. v Libereckém kraji nebudou o PvČZ moci žádat firmy 
podnikající např. v kraji Jihomoravském). 

 Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

SP ČR požadoval nastavení spouštěcího 
mechanismu tak, aby v případě problémů 
na úrovni ekonomiky jako celku byl nástroj 
spuštěn automaticky, bez nutnosti vydání 
prováděcích aktů na úrovni vlády (nařízení 
vlády). V §120b odst. 1 písm. a) jsou 
stanoveny konkrétní podmínky, za kterých 
dochází k aktivaci poskytování podpory 

Vysvětleno – jedná se o formální krok aktivace, která je v tomto případě 
automatická.  
 
 
Připomínkové na připomínce trvá. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

(jmenovitě meziroční nárůst počtu 
uchazečů o zaměstnání více než 15 %, 
minimální celkový počet 400 tisíc 
uchazečů), ale návrh i pro tento případ 
předpokládá vydání nařízení vlády pro 
stanovení období, v němž bude podpora 
poskytována. Z důvodové zprávy na str. 
21 vyplývá, že tímto obdobím se myslí 
„začátek období, od kdy se bude podpora 
poskytovat“. Nařízení vlády by v tomto 
případě bylo formálním oznámením 
splnění daných podmínek k určitému datu, 
od kterého budou moci všichni 
zaměstnavatelé při splnění podmínek 
žádat o podporu pro své zaměstnance. 
Stanovovat začátek období nařízením 
vlády se pro tuto situaci jeví jako 
nadbytečné.  
 
Zároveň SP ČR doporučuje zrevidovat 
jednotlivá ustanovení týkající se 
„vymezení období“ a „doby čerpání“, aby 
právní úprava byla srozumitelná a 
provázaná. Podle § 120e odst. 5 písm. a) 
vláda určí počátek období pro podání 
žádosti o podporu v době částečné 
zaměstnanosti (§120b odst. 1 písm. a)), 
zaměstnavatel pak má 2 roky na podání 
žádosti (§120e odst. 5 písm. a)) a podporu 
musí vyčerpat během 24 měsíců od 
podání žádosti (§120c odst. 3).  
Pokud by vláda podle §120b odst. 1 písm. 
a) určila období, ne jen jeho počátek, a 
kdyby ho určila např. jen na 2 roky, a 
zaměstnavatel podal žádost až třeba po 
1,5 roce, měl by pak na čerpání půl roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – ustanovení § 120e odst. 5 bude vypuštěno a bude zpřesněno, 
jaké informace budou součástí nařízení vlády.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

nebo 24 měsíců? Lze předpokládat, že 
s odkazem na důvodovou zprávu v tomto 
případě bude stanoven pouze začátek 
období a bude platit období 24 měsíců, 
formulace návrhu je ale v tomto ohledu 
nejednoznačná.  
 
V případech aktivace poskytování podpory 
v situacích podle § 120b odst. 1 písm. b), 
které se týkají hospodářských důvodů, 
živelních událostí, problémů regionálního 
rozsahu apod., stanoví vláda nařízením 
období, za které lze podporu poskytovat, 
přičemž žádost o podporu lze podle § 120e 
odst. 5 písm. b) podat do konce období 
uvedeného v nařízení vlády. V tomto 
případě se tedy předpokládá, že „období“ 
bude v nařízení vlády vymezeno co do 
počátku i konce a nemusí platit obecná 
podmínka 24 měsíců podle § 120c odst. 
3). Toto je potřeba vyjasnit. 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – bude stanoveno, že nařízení vlády vymezí období, ve kterém lze 
podat žádost o PvČZ, a dále podpůrčí dobu, po kterou bude PvČZ poskytována 
(maximálně 9 měsíců). Vždy bude platit, že PvČZ lze vyčerpat v období 24 
měsíců počínajícím ode dne podání žádosti o její poskytnutí (toto bude stanoveno 
hned v § 120a).  
 

 Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků ČR 

K § 120b odst. 1 písm. a: 
Navrhujeme změnit 
Odůvodnění: Podle navrhovaného znění 
dochází k aktivaci poskytování podpory 
v době částečné zaměstnanosti až 
v případě, kdy celkový počet uchazečů o 
zaměstnání přesáhne 400 000 osob a 
zároveň ve 3 po sobě jdoucích měsících 
dojde k meziročnímu nárůstu počtu 
nezaměstnaných osob o 15 %. 
Pokud bychom u těchto podmínek 
aktivace poskytování podpory setrvali, pak 
by k aktivaci v České republice mohlo 
naposledy dojít v květnu 2010, neboť 15% 
nárůst byl naposledy v České republice 

Návrh akceptovat – není pravdou, že by k takto nastavené aktivaci došlo 
naposledy v květnu 2010. Aktivace tímto způsobem postihovala období od května 
2009, tj. počátek recese, která kulminovala v roce 2014. Nicméně vzhledem 
k očekávanému úbytku pracovní síly navrhujeme snížení hranice na 385 tis. 
uchazečů o zaměstnání, což odpovídá dlouhodobému průměru podílu 
nezaměstnaných osob ve výši 5,7 %.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBT6ADCZR)



 

23 
 

Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaznamenán v období únor – březen – 
duben 2010. Tato kritéria nereflektují 
současný trh práce a jsou zcela odtržena 
od praxe. Na českém trhu práce se 
významně projevuje počet zahraničních 
pracovníků a pro řadu firem je právě jejich 
podíl hlavním pro fungování, ale právě tito 
zaměstnanci se ve statistických číslech 
neprojeví, přestože v daném období může 
zanikat řada pracovních míst, 
k navyšování nezaměstnanosti, dle 
statistických dat, nedochází. 

  K § 120b odst. 1 písm. a: 
Navrhujeme změnit 
Odůvodnění: S ohledem na poskytování 
podpory je zejména nutné zohlednit 
skutečnost současného zákoníku práce, 
který neumožňuje flexibilní propouštění a 
realita trhu práce se v číslech 
nezaměstnanosti projeví takřka po 3 
měsících od rozhodující skutečnosti pro 
zaměstnanost resp. nezaměstnanost. 
V nejhorším případě tak mohou 
společnosti čerpat podporu skoro až po 6 
měsících, kdy došlo k rozhodující 
skutečnosti u společnosti. 
Z ekonomického hlediska není absolutně 
udržitelné, aby společnost po dobu 6 
měsíců držela 100 % pracovních míst, a to 
bez ohledu na velikost podnikatelského 
subjektu. 

Vysvětleno – není k dispozici taková statistika, která by mohla předpovědět 
blížící se hospodářskou recesi. Také údaje o HDP zveřejňované ČSÚ vypovídají 
o stavu ekonomiky čtvrtletně zpětně. Jedinou možností by bylo využít 
makroekonomické predikce, což však nejsou objektivní statistická data. Je 
potřeba si uvědomit, že automatická aktivace je pouze jeden ze způsobů spuštění 
podpory. Pravomoc aktivace je dána vládě. Pokud tedy statistiky trhu práce 
nedosáhnou takových hodnot, že by se podpora spustila automaticky, má 
pravomoc spuštění vláda.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 Hlavní město Praha ČÁST PRVNÍ 
K bodu 5 (§ 120b odst. 1): 

 Požadujeme navrhované znění 
nahradit zněním: 

Vysvětleno – koncept aktivace je koncipován dvěma způsoby. Jednak je 
ponechán na kompetenci vlády, s tím, že vláda může určit důvod spuštění PvČZ, 
a jednak bude podpora aktivována automaticky. Cílem automatické aktivace je 
řešit nečinnost vlády. Kritérium je nastaveno tak, aby postihovalo výrazný pokles 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

„(1) K aktivaci poskytování podpory v 
době částečné zaměstnanosti dochází, 
je-li naplněna alespoň jedna z 
následujících podmínek: 
a)     ve 3 po sobě následujících 
kalendářních měsících dojde k 
meziročnímu nárůstu počtu uchazečů o 
zaměstnání o více než 15 %, 
b)    celkový počet uchazečů o 
zaměstnání dosáhne počtu alespoň 400 
000 osob, 
c)    dojde k živelní události, epidemii, 
kyberútoku nebo jiné mimořádné situaci, 
která je zásahem vyšší moci a která 
závažným způsobem ohrožuje ekonomiku 
státu.  
Vláda nařízením stanoví období, za které 
lze podporu v době částečné 
zaměstnanosti poskytovat, a další 
podmínky vyplývající z věcných důvodů 
aktivace poskytování podpory, které 
umožní identifikovat příčinnou souvislost 
mezi situací na trhu práce a důvody 
aktivace a podmínek poskytování 
podpory. Dále může vláda nařízením 
poskytování podpory v době částečné 
zaměstnanosti prodloužit nebo omezit na 
konkrétní odvětví ekonomiky státu 
nebo na zaměstnavatele v konkrétním 
regionu.”. 
 
Odůvodnění: 
Důvody pro spuštění kurzarbeitu (dohody 
mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a 
státem) musí být vyjmenovány explicitně, 
aby byly přezkoumatelné. Místo 

ekonomiky, tj. hospodářskou recesi. Naposledy předmětná situace nastala v roce 
2009, tj. při poslední recesi, která kulminovala v roce 2014. 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

pandemie, jejíž vyhlášení je závislé 
na Světové zdravotnické organizaci, 
navrhujeme jako podmínku stanovit 
epidemii. Podmínka meziročního nárůstu 
počtu uchazečů o zaměstnání podle 
našeho názoru nebude dostatečně 
funkční v případě víceleté ekonomické 
krize, zatímco podmínka minimálního 
počtu uchazečů by zase mohla být 
„brzdou“ ve fázi ukončování krize, proto 
navrhujeme, aby tyto podmínky byly 
na sobě nezávislé. Nařízení vlády 
navrhujeme využít pro flexibilizaci 
programu co se týče délky poskytování 
podpory, případně k nastavení dalších 
podmínek. Podle našeho názoru nelze 
předpokládat, že model devítiměsíční 
podpory se stanovenými procenty 
podpory bude vhodný pro podniky všech 
velikostí a zaměření.  

 Hospodářská 
komora ČR 

Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120b odst. 1 písm. b)  
Požadujeme do textu § 120b odst. 1 písm. 
b) doplnit za slovo „pandemie“ slovo 
„epidemie“. 
Odůvodnění: Z dosavadní legislativy není 
jasné, jak nazvat situaci spojenou s 
koronavirem SARS CoV-2, zda se jedná o 
pandemii nebo o epidemii. V této 
souvislosti poukazujeme např. na název 
zákona č. 210/2020 Sb., o některých 
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2 na nájemce 
prostor sloužících k podnikání. Důvodem k 
aktivaci poskytování podpory v době 

Akceptováno. 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

částečné zaměstnanosti by dle našeho 
názoru měly být i regionální epidemie, byť 
je zřejmě podle našeho názoru nebude 
možné považovat za „mimořádné situace, 
která je zásahem vyšší moci a závažným 
způsobem ohrožuje ekonomiku státu“. 
Z toho důvodu navrhujeme zvážit i úpravu 
této navazující formulace.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Připomínka k § 120b odst. 1, písm. a) – 
aktivace podpory v době částečné 
zaměstnanosti 
Pravidlo, kdy by došlo k aktivaci podpory 
na základě nárůstu počtu 
nezaměstnaných nepovažujeme za 
vhodné, neboť představuje v případě 
aplikace velmi opožděnou reakci na stav, 
jež nastane, a proto by se míjel cílem 
nového institutu – tedy zabránění 
propouštění.     
  Domníváme se, že s ohledem na 
situace v rámci kterých je možné o 
podporu žádat je dostačující a logické, aby 
rozhodnutí bylo ponecháno na vládě, jež 
může rychle jednat  
a reagovat. Z toho důvodu navrhujeme 
písm. a) vypustit bez náhrady a další 
ustanovení v tomto duchu sladit.  

Vysvětleno – není k dispozici taková statistika, která by mohla předpovědět 
blížící se hospodářskou recesi. Také údaje o HDP zveřejňované ČSÚ vypovídají 
o stavu ekonomiky čtvrtletně zpětně. Jedinou možností by bylo využít 
makroekonomické predikce, což však nejsou objektivní statistická data. Cílem 
automatické aktivace je řešení nečinnosti vlády. Kritérium je nastaveno tak, aby 
postihovalo výrazný pokles ekonomiky, tj. hospodářskou recesi. Naposledy 
předmětná situace nastala v roce 2009, tj. při poslední recesi, která kulminovala 
v roce 2014. 
 

§ 120c Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, novelizačnímu bodu 5, § 
120c odst. 1 písm. a) - požadujeme, aby 
rozsah nepřidělování práce 
zaměstnavatelem byl v rozsahu nejméně 
40 % a nejvíce 60 % jeho týdenní pracovní 
doby. Aktuálně navrhovaná minimální 
vstupní podmínka (de facto 1 pracovní den 
v týdnu, za měsíc se jedná o 4 pracovní 
dny) možnosti podpory v době částečné 

Není zřejmé, v čem spočívá benevolentnost stanoveného procenta. Uvedená 
procenta stanoví dobu nepráce. Tzn. že pokud jde o dobu práce, dle navržené 
právní úpravy je možné, aby zaměstnavatel přidělovat práci v maximálním 
rozsahu 80 % pracovní doby. Uvedenou podmínku je však potřeba vnímat 
v kontextu podmínky přidělování práce každému podpořenému zaměstnanci ve 
výši minimálně 40 % pracovní doby. Zákon tedy stanoví maximální rozsah práce 
za celého zaměstnavatele a minimální rozsah práce za každého zaměstnance.  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnanosti je z našeho pohledu příliš 
benevolentní.  

  K části první, novelizačnímu bodu 5, 
§ 120c odst. 3 - požadujeme upravit text 
následovně: „Dobu podpory v době 
částečné zaměstnanosti stanoví vláda 
nařízením.“ 

Vysvětleno – nejedná se o stanovení podpůrčí doby. Ta je stanovena nejvýše 
na 9 měsíců. Předmětné období znamená, že lze podpůrčí dobu čerpat v rámci 
24 měsíců. To má opodstatnění zejména v době hospodářské recese, kdy se 
zaměstnavatel může dostat do obtíží a bude čerpat podporu např. 3 měsíce, poté 
získá zakázku a PvČZ čerpat nebude. Po určité době opět nebude moci 
přidělovat práci a dočerpá zbývajících 6 měsíců.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

  Ministerstvo 
zemědělství 

K § 120c odst. 1 písm. a) zákona o 
zaměstnanosti 
Nepovažujeme za vhodné omezit výplatu 
podpory na situaci, kdy 
a) zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci 
práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 60 
% jeho týdenní pracovní doby, přičemž 
tato podmínka se posuzuje souhrnně za 
všechny zaměstnance tohoto 
zaměstnavatele, a současně 
b) délka týdenní pracovní doby 
zaměstnance činí v podpůrčí době 
alespoň 40 % stanovené týdenní pracovní 
doby podle § 79 odst. 1 zákoníku práce. 
Odůvodnění: 
Jak vyplývá z důvodové zprávy, 
k novelizaci bylo přistoupeno zejména  
na základě vyhodnocení praktických 
zkušeností souvisejících s celosvětovou 
pandemií nemoci Covid-19 a vyhlášeným 
nouzovým stavem. S omezením na 
maximální hodnotu 60 % nepřidělené 
práce by na tuto podporu nedosáhly např. 
provozy, které musely být v době 
nouzového stavu úplně zavřené.  

Vysvětleno – cílem podpory je pokrýt situace, kdy zaměstnavatel alespoň 
v určitém rozsahu práci přiděluje, což zajišťuje efektivitu vynaložených veřejných 
prostředků, resp. je více pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví činnost 
v plném rozsahu než zaměstnavatel s úplným výpadkem práce. Tím je rovněž 
zajištěna finanční spoluúčast zaměstnavatele a jeho motivace situaci řešit.  
Předkladatel dovysvětlil, že se bude jednat o 40 % rozvržené pracovní doby 
každého zaměstnance (podle § 84 zákoníku práce).  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Zároveň nepovažujeme za vhodné omezit 
podporu pouze  
pro zaměstnance, jejichž délka týdenní 
pracovní doby činí alespoň 40 % 
stanovené týdenní pracovní doby, neboť 
nevidíme důvod pro nepřiznání podpory 
všem zaměstnancům. A to zejména při 
zohlednění situace, v níž zkrácené 
pracovní úvazky mají ve většině případů 
ženy pečující o malé děti (a to včetně 
samoživitelek). Na podporu tedy 
pravděpodobně nedosáhne jedna 
z nejohroženějších sociální skupin. 

 Ministerstvo financí K § 120c odst. 1 – Požadujeme 
specifikovat překážky, pro které nemůže 
zaměstnanec konat práci tak, aby se 
jednalo výlučně o překážky, které 
zaměstnavatel nemohl ovlivnit a jejichž 
vznik přesahuje běžné podnikatelské 
riziko. 

Vysvětleno – překážky v práci jsou definované zákoníkem práce a ustanovení § 
120c odst. 1 jednoznačně definuje, že překážka nastala v souvislosti s důvodem 
aktivace. Souvisí tedy s předchozí připomínkou – tj. taxativní výčet nepodchytí 
všechny případy, které mohou v praxi nastat a při kterých bude záměrem vlády 
řešit situaci prostřednictvím PvČZ. To se již v praxi stalo, když ustanovení §115 
zákona o zaměstnanosti neumožňovalo reagovat na pandemii COvid-19, protože 
toto ustanovení obsahovalo taxativní výčet důvodů. 
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Dle našeho názoru se jedná pouze ustanovení § 207 písm. b) a dále § 209 odst. 
1, který by měl být konkretizován. 

  K § 120c, odst. 1 a) - Z návrhu ani 
důvodové zprávy nevyplývá, na základě 
jakého důvodu byl zvolen rozsah 
přidělování práce právě na 20 % - 60 %, 
který považujeme za velmi široký. 
Požadujeme, aby byl daný rozsah 
odůvodněn. 

Vysvětleno – v důvodové zprávě se uvádí, že navrhovaná právní úprava je 
kompromisem jednání všech zainteresovaných subjektů, a to v rámci pracovní 
skupiny k problematice podpory v době částečné zaměstnanosti působící při 
MPSV. V této pracovní skupině byli zástupci ČMKOS, ASO, Hospodářské 
komory, SPČR, KZPS, MPSV, Úřadu práce ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu 
a Ministerstva zdravotnictví. 
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Vysvětlení není dostatečné. Nastavené parametry by měly mít racionální věcné 
důvody. Současně považujeme za zarážející, že v pracovní skupině (jejímiž 
výstupy se argumentuje) nebylo zastoupeno MF, a to s ohledem na dopady 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

navrhované úpravy na státní rozpočet. Důrazně se tedy ohrazujeme proti tvrzení, 
že je návrh kompromisem jednání všech zainteresovaných subjektů. 
 

  K § 120c, odst. 1 a) - Požadujeme vypustit 
část věty „přičemž tato podmínka se 
posuzuje souhrnně za všechny 
zaměstnance tohoto zaměstnavatele“. 
Podmínka by měla být splněna pro daného 
zaměstnance, posuzování v rámci všech 
zaměstnanců zaměstnavatele umožňuje i 
započítání provozů, které nijak dotčeny 
nebudou, neomezuje ho ani teritoriálně, 
počtem provozů ani situací. 

Akceptováno – ustanovení bude upraveno tak, aby bylo zřejmé, že současně 
každý podpořený zaměstnanec musí pracovat minimálně 40 % rozvržené 
pracovní doby.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Podmínka, že každý zaměstnanec musí pracovat v rozsahu minimálně 40 % 
rozvržené týdenní pracovní doby, je již nyní v návrhu. Požadujeme, aby byla 
podmínka, že zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 
20 % a nejvíce 60 % jeho týdenní pracovní doby, splněna u každého 
zaměstnance. 
 

  K § 120c, odst. 3 – Prodlužování lhůty 
čerpání na dva roky je nadbytečné a hrozí 
riziko zpětného zneužívání. Požadujeme 
celý odstavec vypustit, případně upravit 
tak, že lhůta bude shodná s délkou doby 
aktivace institutu dle nařízení vlády. 

Vysvětleno – předmětné období má opodstatnění zejména v době hospodářské 
recese, kdy se zaměstnavatel může dostat do obtíží a bude čerpat podporu např. 
3 měsíce, poté získá zakázku a PvČZ čerpat nebude. Po určité době opět nebude 
moci přidělovat práci a dočerpá zbývajících 6 měsíců. Požadavek na nepřetržité 
čerpání podpory by byl kontraproduktivní.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Požadavek na zkrácení maximální lhůty čerpání na námi navrhovaných 6 měsíců 
neznamená, že by zaměstnavatel po celou tuto dobu musel PvČZ čerpat. Při 
lhůtě pro čerpání ve výši dvou let hrozí reálné riziko, že firmy budou PvČZ 
dočerpávat již za situace, kdy již původní podmínky aktivace nebudou vůbec 
relevantní, bude zde tedy významné riziko zneužití PvČZ. 
 
 

 Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Rozsah výpadku práce pro splnění 
nároku na podporu  
Pro vznik nároku na podporu v částečné 
zaměstnanosti musí být naplněna 2 
základní kritéria týkající se rozsahu 
výpadku pracovní doby, na úrovni 
zaměstnavatele jako celku a dále ve 
vztahu k jednotlivému zaměstnanci. 

Vysvětleno – cílem podpory je pokrýt situace, kdy zaměstnavatel alespoň 
v určitém rozsahu může práci přidělovat, což zajišťuje efektivitu vynaložených 
veřejných prostředků, resp. je více pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví 
činnost v plném rozsahu. Nastavené parametry rovněž zajištují finanční 
spoluúčast zaměstnavatelů a jejich motivaci situaci řešit. Vzhledem ke 
spoluúčasti v podobě minimálního rozsahu práce a platbám zdravotního pojištění 
za dobu nepráce lze s jistotou tvrdit, že zaměstnavatelé budou usilovat o 
obnovení plné práce.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Požadavkem na splnění obou podmínek 
kumulativně se okruh zaměstnavatelů, 
resp. zaměstnanců s nárokem na podporu 
velmi omezuje, přičemž zákonná úprava 
nedává žádný prostor pro výjimky. Splnění 
podmínky počtu zaměstnanců dotčených 
výpadkem pracovní doby počítáno za 
zaměstnavatele jako celek (v rozmezí 20-
60% týdenní pracovní doby), může 
diskvalifikovat větší zaměstnavatele 
s množstvím provozů často rozmístěných 
v různých lokalitách, z nichž problémům 
mohou čelit jen některé provozy. V 
důsledku posuzování celkového výpadku 
za všechny provozy ale zaměstnavatel 
vstupní podmínku pro získání podpory pro 
tyto zasažené provozy a jejich 
zaměstnance nesplní. Druhou podmínkou 
pro vznik nároku na podporu, týkající se 
jednotlivého zaměstnance, je, že musí být 
u něho zachován výkon práce alespoň 
v rozsahu 40% stanovené týdenní 
pracovní doby, tj. výpadek musí činit 
(průměrně) nejvýše 3 dny v týdnu. 
Vzhledem k vazbě na existenci překážky 
v práci na straně zaměstnavatele podle 
zákoníku práce (§ 207 – 209), resp. na 
důvody, pro které není práce přidělována 
(např. živení pohroma, uzavření provozu 
apod.), může být problematické 
v některých případech zajistit pro 
jednotlivé zaměstnance výkon práce i 
v rozsahu 2 dnů. Kromě toho odpracování 
40% stanovené týdenní pracovní doby 
v podstatě nerespektuje práci 

Připomínkové na připomínce trvá. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnanců, zejména zaměstnankyň na 
zkrácený pracovní úvazek.  
SP ČR navrhuje obě podmínky zmírnit, tj. 
nastavit výpadek pracovní doby na úrovni 
zaměstnavatele v rozmezí 20-80% a 
minimální výkon práce jednotlivce alespoň 
20% jeho pracovní doby. Alternativně 
navrhujeme upravit návrh tak, aby tyto 
parametry bylo možné operativně změnit 
nařízením vlády s ohledem na situace, 
které mohou nastat, a nástroj tak byl 
funkční.  

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Obecně: 
 
O zavedení institutu “částečné 
zaměstnanosti” jsme se sociálními 
partnery léta usilovali, a jsme rádi, že 
konečně v této chvíli vidíme paragrafové 
znění, byť se toto znění nekryje zcela s 
našimi představami, ani s parametry, o 
kterých jsme jednali v rámci pracovní 
skupiny MPSV, a konečně ani s tím, co 
bychom považovali za smysluplné 
vzhledem k účelu tohoto institutu. 
 
Obecně návrh podporujeme, přesto máme 
několik zásadních připomínek, které jsme 
uplatňovali i v průběhu jednání. 
ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o zaměstnanosti 
 
§ 120c odst. (1) písm. a) 
 
Trváme na horní hranici možného 
výpadku práce až 80 %. Jak se ukázalo v 
současné době vidíme v souvislosti s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno – cílem podpory je pokrýt situace, kdy zaměstnavatel alespoň 
v určitém rozsahu může práci přidělovat, což zajišťuje efektivitu vynaložených 
veřejných prostředků, resp. je více pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví 
činnost v plném rozsahu. Nastavené parametry rovněž zajišťují finanční 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

epidemiologickou situací (viz uzavřené 
provozy, uzavřené hranice, karanténa), je 
naprosto reálné si představit, že 
zaměstnavatel skutečně náhle může přijít 
o velké množství nasmlouvaných zakázek 
(i 100 %), přičemž tento výpadek bude 
krátkodobý. Nechtěli bychom takového 
zaměstnavatele ihned odepsat, přesně pro 
takové situace by měl být institut částečné 
zaměstnanosti k využití. 
 
V úvahu přichází kompromisní varianta, že 
výpadek 80 % bude možný třeba jen po 
první 3 měsíce. 
 
Je také nutné doplnit, že tato podmínka 
se posuzuje nejen souhrnně za 
všechny zaměstnance, ale i za 
kalendářní měsíc. 

spoluúčast zaměstnavatelů a jejich motivaci situaci řešit. Vzhledem ke 
spoluúčasti v podobě minimálního rozsahu práce a platbám zdravotního pojištění 
za dobu nepráce lze s jistotou tvrdit, že zaměstnavatelé budou usilovat o 
obnovení plné práce.  
Vyjádření připomínkového místa:  

Je to naopak. Motivaci k podnikání má zaměstnavatel z podstaty, nikoli kvůli 

příspěvku v částečné zaměstnanosti. Jaký by mělo smysl udržovat zaměstnance 

uměle na příspěvku a platit zdravotní pojištění za dobu, kdy zaměstnanec 

nepracuje. Právě proto budou zaměstnavatelé usilovat o obnovení plné práce. 

Účelem příspěvku není motivace zaměstnavatelů či zaměstnanců, ale pomoc 

udržet jim pracovní místa v situacích, které sami nezpůsobili. Ano, motivaci lze 

příspěvkem částečně podpořit, avšak snahu situaci řešit udržením pracovních 

míst budou mít zaměstnavatelé právě tehdy, budou-li moci dosáhnout na (časově 

omezený) příspěvek. Čím méně jich bude, tím menší “motivace”. 

A jejich spoluúčast je daná tím, že pracovní místa vytvořili a snaží se je udržet, 

odvádí daně a pojistné. 

Připomínkové na připomínce trvá. 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

§ 120c (1) b) 
 
Dálka stanovené týdenní pracovní doby 
zaměstnance činí v podpůrčí době 
alespoň 40 % stanovené týdenní pracovní 
doby podle § 79 odst. 1 zákoníku práce – 
s touto podmínkou máme velký problém – 
a to nejen co se týče stanovené hranice 40 
% (viz dřívější připomínka). 
 
Původně bylo dohodnuto, že se bude 
výpadek posuzovat za celého 

Vysvětleno – viz vypořádání předchozí připomínky. Čím vyšší podíl práce bude 

podmínka obsahovat, tím je pravděpodobnější obnovení činnosti zaměstnavatele 

a zajištěna efektivita prostředků státního rozpočtu.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Také bychom mohli říci, že čím vyšší podíl práce bude podmínka obsahovat, tím 

je pravděpodobnější uvolnění zaměstnanců pro trh práce - a měli bychom určitě 

také pravdu. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnavatele, a to s přihlédnutím k 
faktu, že u některých zaměstnanců se 
může jednat až o 100 % (uzavřený 
provoz), naopak u některých zaměstnanců 
nemusí a/nebo ani nemůže být výpadek 
žádný (možnost home office). To je, 
domníváme se, logické i pochopitelné, a 
není v tom žádný “nekalý záměr”, jak 
zneužít příspěvku v částečné 
zaměstnanosti. 
 
Ostatně nelze přistupovat k úpravě 
institutu, který má pomoci 
zaměstnavatelům překonat potíže, které 
ani sami nezpůsobili, tak, aby na něj z 
principu dosáhlo co nejméně z nich 
s odůvodněním, že může docházet k jeho 
hypotetickému zneužití. 
 
Předkládaný návrh musí zohledňovat 
všechny zaměstnavatele v České 
republice (např. i takové, u nichž se 
vyskytují profese, které pracují v cyklech, 
resp. turnusech). Těmto zaměstnancům 
nelze přidělovat práci tak, aby v situaci 
předpokládané navrženou úpravou v 
některých dnech v týdnu pracovali a v 
jiných nikoliv, tak to prostě nefunguje. 
Naopak, není-li (např. v důsledku 
probíhající pandemie a s tím spojených 
vládních opatření i opatřeních jiných států) 
pro tyto zaměstnance dostatek práce, 
ocitá se část z nich v situaci částečné 
nezaměstnanosti, a to nikoliv pouze pro 
některé dny v týdnu, ale naopak, spíše po 

Na připomínce trváme, domníváme se, že naše argumenty jsou jasné a splňují 

účel instrumentu částečné zaměstnanosti. Navrhli jsme i kompromisní řešení. 

Připomínkové na připomínce trvá. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

dobu několika dnů až týdnů po sobě 
jdoucích v řadě. 
 
Stejně tak vzniká problém u nepřetržitých 
provozů, kdy technologické procesy 
výrobních linek neumožňují utlumení 
výroby, ale je třeba proces na určitou dobu 
odstavit, než jej bude opět možné spustit. 
To znamená, že zaměstnavatel pro 
zaměstnance obsluhující tato zařízení po 
určitou dobu nemá práci vůbec, a naopak 
po nějaké době pro ně má plné vytížení. 
 
Opět kompromisní varianta, že o rozsahu 
nutné odpracované doby rozhodne v 
příslušném usnesení vláda. Proč si zavírat 
dveře před možností využití nového 
institutu v době epidemie a uzavřených 
provozů, a spoléhat na řešení "ad hoc", 
když už jsme nyní poučenější a víme, že 
k takovým situacím může dojít. 
 
To znamená vypustit navržené písm. b) a 
doplnit text: "Vláda v nařízení určí 
požadovanou délku odpracované doby 
zaměstnance v podpůrčí době", nebo něco 
takového. Pro případ, že by byl 
akceptován požadavek Svazu průmyslu a 
dopravy ČR na vypuštění nutnosti nařízení 
vlády v mechanismu dle § 120b odst. 1 
písm. a), se kterým se ztotožňujeme, by 
mohlo být stanoveno, že minimální výkon 
práce jednotlivce činí v tomto případě 20 
% jeho pracovní doby. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Kromě toho by mělo být 
ujasněno/doplněno, že do rozsahu 
požadované odpracované doby se 
zahrnují i překážky v práci na straně 
zaměstnance, a že splnění tohoto 
parametru se posuzuje v průměru za 
kalendářní měsíc. 

 Asociace malých a 
středních podniků  
a živnostníků ČR 

K § 120c odst. 1 písm. a, b: 
Navrhujeme změnit, navrhujeme 
přepracovat 
Odůvodnění: V návrhu je podpora v době 
částečné zaměstnanosti podmíněna 
nepřidělováním práce v rozsahu 20 % - 60 
%, ale není nijak zohledněna možnost, kdy 
z důvodu mimořádných událostí nebude 
schopen zaměstnavatel přidělovat práci 
vůbec. 
Zejména je nutné pro poskytování podpory 
v době částečné zaměstnanosti zohlednit 
možnost, kdy zaměstnavatel nemůže 
přidělovat práci vůbec, a to ani v částečné 
míře, např. v případě mimořádných 
událostí jako živelní události nebo 
pandemie, kyberútok nebo jiná mimořádná 
situace, která je zásahem vyšší moci. 

Vysvětleno – cílem podpory je pokrýt situace, kdy zaměstnavatel alespoň 
v rozsahu 40 % může práci přidělovat, což zajišťuje efektivitu vynaložených 
veřejných prostředků, resp. je více pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví 
činnost v plném rozsahu než zaměstnavatel s úplným výpadkem práce. Tím je 
rovněž zajištěna finanční spoluúčast zaměstnavatele a jeho motivace situaci 
řešit.  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 Hospodářská 
komora ČR 

Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120c  
Navrhujeme upřesnit ve zvláštním 
odstavci význam slova „v přímé souvislosti 
s některým z důvodů aktivace“, a to i 
s ohledem na skutečnost, že z návrhu 
oproti původním diskusím vypadla 
aktivace kurzarbeitu na úrovni jednotlivého 
podniku. Zákon by měl stanovit 
individuální kvalifikační kritérium 

Neakceptováno – cílem podpory je pokrýt situace, kdy zaměstnavatel alespoň 
v rozsahu 40 % může práci přidělovat, což zajišťuje efektivitu vynaložených 
veřejných prostředků, resp. je více pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví 
činnost v plném rozsahu než zaměstnavatel s úplným výpadkem práce. Tím je 
rovněž zajištěna finanční spoluúčast zaměstnavatele a jeho motivace situaci 
řešit. Právní úprava není navržena tak, aby řešila situaci každé jednotlivé firmy, 
u níž by se posuzoval pokles tržeb. Podpora se aktivuje plošně, pro určitý region 
nebo odvětví s tím, že zaměstnavatelé mohou a nemusí nástroj využít. Vzhledem 
ke spoluúčasti v podobě minimálního rozsahu práce a platbám zdravotního 
pojištění za dobu nepráce lze s jistotou tvrdit, že zaměstnavatelé nebudou 
v rámci plošné aktivace vstupovat do „kurzarbeitu“ účelově.  
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zaměstnavatele např. v podobě, v jaké 
MPO pojímala kvalifikaci právě pro 
aktivaci kurzarbeitu na úrovni jednotlivých 
firem. Tedy např. že došlo ke snížení 
mzdových nákladů zaměstnavatele o 10 % 
a k poklesu jeho tržeb o 10 %. Toto síto by 
mělo objektivizovat vyloučení konkrétních 
firem z využívání kurzarbeitu, protože ne 
všechny firmy musí být postiženy 
problémy svého odvětví nebo regionu a 
bez ohledu na doposud neznámou podobu 
aktivačních nařízení vlády by měla být 
zákonem limitována možná svévole Úřadu 
práce ČR. 

 
Připomínkové místo na připomínce trvá. 

  Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120c odst. 1 písm. a)  
Požadujeme nahradit číslovku „60“  
číslovkou „80“ takto: 
„a) zaměstnavatel nepřiděluje 
zaměstnanci práci v rozsahu nejméně 20 
% a nejvíce 60 80 % jeho týdenní pracovní 
doby,……“ 
Odůvodnění: Domníváme se, že 
podmínka nepřidělování práce v rozsahu 
20 % až 60 % týdenní pracovní doby za 
všechny zaměstnance může být 
v případech souvisejících s úplným 
uzavřením provozů v době pandemie 
COVID limitující, a proto navrhujeme 
v intencích diskusí v pracovním týmu 
připravujícím kurzarbeit rozšířit na interval 
20 až 80 % týdenní pracovní doby. 

Vysvětleno – pokud jde o návrhy na změny parametrů, je potřeba podotknout, 
že navrhovaná právní úprava je kompromisem jednání všech zainteresovaných 
subjektů, a to v rámci pracovní skupiny k problematice podpory v době částečné 
zaměstnanosti působící při MPSV. V této pracovní skupině byli zástupci ČMKOS, 
ASO, Hospodářské komory, SPČR, KZPS, MPSV, Úřadu práce ČR, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Cílem podpory je pokrýt 
situace, kdy zaměstnavatel alespoň v rozsahu 40 % může práci přidělovat, což 
zajišťuje efektivitu vynaložených veřejných prostředků, resp. je více 
pravděpodobné, že zaměstnavatel obnoví činnost v plném rozsahu, než 
zaměstnavatel přidělující pouze 20 % práce. Tím je rovněž zajištěna finanční 
spoluúčast zaměstnavatele a jeho motivace situaci řešit. 
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

  Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120c odst. 1 písm. a)  

Text bude zachován, bude ošetřeno dostatečným zdůvodněním v DZ.   
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Požadujeme upravit text tak, aby bylo 
zcela zřejmé, co znamená spojení „… 
podmínka se posuzuje za všechny 
zaměstnance tohoto zaměstnavatele“. 
Dikce navržená předkladatelem může 
znamenat i za každého jednotlivě vzatého 
zaměstnance, což evidentně není 
záměrem.  
 
Navrhujeme dále doplnit období, ve 
kterém mají být podmínky splněny – 
obdobně jako u vyrovnávacího období 
(vizte § 78  písm. m) zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, v platném znění, dále 
jen ZP) např. jeden měsíc (v těchto 
intencích byl kurzarbeit ostatně diskutován 
i při jednáních pracovního týmu, který jeho 
zásady připravoval).  
 
Rovněž požadujeme definovat termín 
„všichni zaměstnanci“, umožnit při aktivaci 
dle § 120b odst. 1 písm. b) na úrovni 
regionu (resp. odvětví), aby podmínka 
„všichni zaměstnanci tohoto 
zaměstnavatele“ byla splněna i u poboček 
zaměstnavatele v daném regionu (resp. 
odvětví).  
Odůvodnění: Formulace vzbuzuje 
pochybnosti, které nejsou nijak vysvětleny 
ani v Důvodové zprávě: 

 Budou započítání všichni 
zaměstnanci včetně těch, kteří 
budou i nadále pracovat na plný 
úvazek? Pokud dojde k sečtení 
všech pracovních dob všech 
zaměstnanců jednoho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno – podmínka bude posuzována za celého zaměstnavatele (za IČO), 
včetně všech jeho poboček.  
 
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – formulace bude upravena. Smyslem je zjistit pokles přidělování 
práce v součtu za všechny zaměstnance zaměstnavatele. Tzn. součet rozvržené 
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zaměstnavatele, je možné, že ke 
splnění podmínek nedojde. 

 Budou započteni i zaměstnanci 
v pracovní neschopnosti, na 
mateřské dovolené, na 
dlouhodobém ošetřovném apod.? 

 
 
 
Z formulace předkladatele nevyplývá 
jednoznačně, že návrh pokrývá i existenci 
takových zaměstnavatelů, jejichž 
zaměstnanci pracují v cyklech, resp. 
turnusech. Těmto zaměstnancům nelze 
přidělovat práci 2 dny v týdnu, ale je 
přidělována např. souvisle 10 dnů 
v měsíci. Není-li (např. v důsledku 
probíhající pandemie a s tím spojených 
vládních opatření) pro tyto zaměstnance 
dostatek práce, ocitá se část z nich v 
situaci částečné nezaměstnanosti, a to 
nikoliv pouze pro některé dny v týdnu, ale 
naopak, spíše po dobu několika dnů až 
týdnů po sobě jdoucích v řadě a 
následovně několik týdnů pracují. Stejně 
tak může být problematické, pokud dojde 
k regionální nebo odvětvové aktivaci, bude 
institut částečné zaměstnanosti 
nevyužitelný pro zaměstnavatele, který má 
pobočky po celé ČR. Návrh znevýhodňuje 
především větší zaměstnavatele, 
zaměstnavatele s více provozovnami a 
zaměstnavatele podnikající ve více 
oborech podnikání, vyrábějících více 
druhů výrobků nebo poskytujících více 
druhů služeb.    

pracovní doby v daném období, která odpracována nebyla se vydělí součtem 
rozvržené pracovní doby všech zaměstnanců zaměstnavatele.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 
Vysvětleno – překážky v práci, které jsou považovány za dobu výkonu práce 
podle zákoníku práce, budou započítávány pro účely zjištění podmínky do doby 
výkonu práce.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 
Akceptováno – bude přeformulováno na rozvrženou pracovní dobu.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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  Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120c odst. 1 písm. b)  
Požadujeme nahradit číslovku „40“ 
číslovkou „20“ a za slovo „stanovené“ 
doplnit „nebo sjednané“ 
„b) délka týdenní pracovní doby 
zaměstnance činí v podpůrčí době 
alespoň 40 20 % stanovené nebo 
sjednané týdenní pracovní doby podle § 
79 odst. 1 zákoníku práce. 
Odůvodnění: Změna rozsahu pracovní 
doby navazuje na připomínku č. 2. 
Ustanovení § 120c odst. 1 písm. b) 
požaduje, aby délka týdenní pracovní 
doby zaměstnance činila v podpůrčí době 
alespoň část stanovené týdenní pracovní 
doby podle § 79 odst. 1 zákoníku práce.  
To by znamenalo, že podporu nebude 
možné poskytnout zaměstnancům 
s kratšími pracovními úvazky. Zároveň 
podle § 120e odst. 6 písm. e) 
zaměstnavatel překládá Úřadu práce 
seznam zaměstnanců a rozsah jejich 
stanovené nebo sjednané pracovní doby. 
Je třeba postavit na jisto, zda se podpora 
bude týkat i kratších úvazků. Pokud ano, 
požadujeme doplnit do textu návrhu, jak je 
uvedeno výše.   

Akceptováno – bude přeformulováno na rozvrženou pracovní dobu.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

§ 120d Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, novelizačnímu bodu 5, § 
120d odst. 2 - požadujeme upravit text 
úvodní věty takto: „Výše podpory v době 
částečné zaměstnanosti náleží 
zaměstnanci pouze za tu část jeho týdenní 
pracovní doby, po kterou mu 
zaměstnavatel nepřiděluje práci, a činí….“. 

Akceptováno.  
Připomínkové místo souhlasí. 
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  K části první, novelizačnímu bodu 5, § 
120d odst. 2 - požadujeme sjednotit 
všechna tři pásma (60 %, 65 %, 70 %) do 
jednoho pásma na úroveň 60 % 
průměrného hodinového čistého výdělku 
po celou podpůrčí dobu. Z hlediska 
podnikatelského prostředí tři pásma 
mohou zvýšit administrativní zátěž. 
Nastavené odstupňování může motivovat 
zaměstnance ke změně zaměstnání, což 
není v souladu s cíli opatření spočívající 
v záměru udržet pracovní místo 
u konkrétního zaměstnavatele.  

Vysvětleno – jak již bylo uvedeno nastavené parametry jsou kompromisem mezi 
zájmy zaměstnanců, tj. motivací částečně zaměstnané osoby s přibývajícím 
časem usilovat o získání jiného pracovního uplatnění na plnou pracovní dobu a 
zájmy zaměstnavatelů, tj. motivací nepropustit zaměstnance v době, kdy jim 
nemohou přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby. Cílem tedy není 
„za každou cenu“ držet zaměstnance u stejného zaměstnavatele. Pokud se 
situace u zaměstnavatele nebude dlouhodobě lepšit, není důvod, aby si 
zaměstnanec nehledal jiné pracovní uplatnění.  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním, na připomínce trvá (60 %).  

  K části první, novelizačnímu bodu 5, § 
120d odst. 3 - požadujeme odstranit text 
odstavce 3 z § 120d. Výše podpory v době 
částečné zaměstnanosti na úrovni 60 % je 
dostačující. 

Viz návrh na vypořádání předchozí připomínky.  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním, na připomínce trvá. 

 Úřad vlády České 
republiky – vedoucí 
Úřadu vlády ČR 

§120d písm. d  odst. 2 - místo 
postupné  degrese příspěvku 70 - 65 - 60 
navrhujeme jeden příspěvek ve výši 60 % 
průměrného hodinového čistého výdělku. 

Vysvětleno – nastavené parametry jsou kompromisem mezi zájmy 
zaměstnanců, tj. motivací částečně zaměstnané osoby s přibývajícím časem 
usilovat o získání jiného pracovního uplatnění na plnou pracovní dobu a zájmy 
zaměstnavatelů, tj. motivací nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemohou 
přidělovat práci v rozsahu rozvržené pracovní doby.  
Připomínkové místo bere na vědomí. 

  §120d odst. 3 -  Účastní-li se zaměstnanec 
během podpůrčí doby v některém měsíci 
jako zájemce o zaměstnání vedený 
v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadu 
práce aktivit zabezpečovaných, 
zprostředkovávaných nebo doporučených 
Úřadem práce, činí výše podpory v době 
částečné zaměstnanosti za takový měsíc 
80 % průměrného hodinového čistého 
výdělku – navrhujeme rovněž výši 
příspěvku 60 % průměrného hodinového 
čistého výdělku. 

Vysvětleno – jak již bylo uvedeno, nastavené parametry jsou kompromisem mezi 
zájmy zaměstnanců, tj. motivací částečně zaměstnané osoby s přibývajícím 
časem usilovat o získání jiného pracovního uplatnění na plnou pracovní dobu a 
zájmy zaměstnavatelů, tj. motivací nepropustit zaměstnance v době, kdy jim 
nemohou přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby. Cílem není „za 
každou cenu“ držet zaměstnance u stejného zaměstnavatele. Pokud se situace 
u zaměstnavatele nebude dlouhodobě lepšit, není důvod, aby si zaměstnanec 
nehledal jiné pracovní uplatnění. K tomu má sloužit jeho motivace zvyšovat své 
kompetence vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce.  
Připomínkové místo bere na vědomí. 
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Zdůvodnění: 
Navrhovaná změna bude znamenat nižší 
nároky na státní rozpočet a bude 
představovat větší motivaci pro 
zaměstnavatele při restrukturalizaci a 
hledání podnikatelských příležitostí a je 
administrativně jednodušší variantou. 

 Ministerstvo financí K § 120d, odst. 1 - Postrádáme vymezení, 
z jakého průměrného čistého výdělku se 
má vycházet (např. za posledních 12 
měsíců). Je nutné konkretizovat tak, aby 
bylo zabráněno zneužívání podpory. Celé 
ustanovení se jeví jako problematické 
vzhledem k nutnosti úpravy IT systémů a 
s tím souvisejícími náklady SR. 

Akceptováno -  důvodová zpráva bude doplněna:  Při výpočtu průměrného 

výdělku se bude vycházet z obecné úpravy průměrného výdělku uvedené v hlavě 

XVIII zákoníku práce. Vzhledem k tomu, že v § 120d, odst. 1 se stanoví, že 

průměrný čistý hodinový výdělek se přepočítá „z průměrného měsíčního čistého 

výdělku zaměstnance zjištěného podle § 356 odst. 3 zákoníku práce…“, 

přičemž  v tomto ustanovení se stanoví, že „má-li být uplatněn průměrný měsíční 

čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku 

odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a zálohy na daň z 

příjmu fyzických osob ze závislé činnosti vypočtených podle podmínek a sazeb 

platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek 

zjišťuje.“ Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu 

zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v 

rozhodném období (§ 353 odst. 1 zákoníku práce), přičemž není-li v zákoníku 

práce stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí (§ 

354 odst. 1 zákoníku práce). 

 

  K § 120d, odst. 2 – Zásadně nesouhlasíme 
s navrženým regresivním schématem 
náhradového poměru, který je v návrhu 
navíc nepřiměřeně vysoký (např. ve 
srovnání s Německem). Postupné snížení 
celkem o deset procentních bodů bude mít 
za následek pouze zbytečné zvýšení 
administrativní zátěže zaměstnavatelů a 

Vysvětleno – podpora je koncipována tak, aby motivovala částečně 
zaměstnanou osobu s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního 
uplatnění na plnou pracovní dobu. Pokud tedy zaměstnavatel svoji situaci 
nevyřeší do 3 měsíců od podání žádosti, podpora zaměstnanci klesá. Stejně tak 
po dalších 3 měsících. Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy 
mezi motivací zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže 
přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby a motivací zaměstnance 
hledat si jiné zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Úřadu práce bez žádoucí motivace 
uchazečů. Tou má být setrvání u 
zaměstnavatele nikoli odchod v okamžiku 
vyčerpání vyšších částek. Z důvodu 
omezení zneužívání podpory a 
nezpomalování restrukturalizace 
hospodářství požadujeme vyplácet 60 % 
průměrného hodinového čistého výdělku 
po celou podpůrčí dobu. 

K tomu směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí 
snahu o získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na 
trhu práce.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Není stanovený jasný cíl PvDČZ – pokud chceme podporovat zaměstnance 
v udržení na trhu práce a nikoli v udržení na konkrétním místě u zaměstnavatele, 
je celý koncept podpory prostřednictvím zaměstnavatele zbytečný.  

 
 

  K § 120d, odst. 2 - Požadujeme upravit tak, 
aby bylo jasné, že podpora v době 
částečné zaměstnanosti náleží 
zaměstnanci pouze za tu část jeho týdenní 
pracovní doby, po kterou mu 
zaměstnavatel nepřiděluje práci. 

Akceptováno.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním.  

  K § 120d, odst. 3 - Vzhledem k poměrně 
silné finanční motivaci uchazečů oficiálně 
se účastnit daných aktivit a omezené 
kapacitě ÚP v jejich nabídce existuje 
významné riziko pouze formálního plnění 
podmínek uvedených v tomto odstavci, a 
tím i neodpovědnému a neefektivnímu 
nakládání s veřejnými rozpočty. Navíc 
podle znění odstavce postačí např. pouze 
účast na aktivitách doporučených ze 
strany ÚP. Za takovou aktivitu lze 
považovat i hledání jiného zaměstnání, 
což ÚP nemůže účinně kontrolovat. 
Vzhledem k očekávanému silnému zájmu 
(a tedy efektivně průměrnému 
náhradovému poměru v blízkosti 80 %) by 
dopad na veřejné rozpočty byl podstatně 
vyšší, než uvádí důvodová zpráva.  Z 
těchto důvodů a z důvodů uvedených 
v připomínce č. 4 zásadně trváme na 

Vysvětleno – podle našeho názoru nastavený parametr naopak zvýší možnosti 
uplatnění osoby na trhu práce a sníží riziko jejího setrvání v nezaměstnanosti. 
Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy mezi motivací 
zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže přidělovat 
práci v rozsahu stanovené pracovní doby a motivací zaměstnance hledat si jiné 
zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. K tomu 
směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí snahu o 
získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na trhu 
práce.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Není stanovený jasný cíl PvDČZ – pokud chceme podporovat zaměstnance v 
udržení na trhu práce a nikoli v udržení na konkrétním místě u zaměstnavatele, 
je celý koncept podpory prostřednictvím zaměstnavatele zbytečný. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

odstranění celého § 120d, odstavce 3 z 
návrhu. 

  K §120d odst. 4 – Návrh maximální výše 
podpory je v příslušném znění zcela 
nesmyslný. V této podobě by podpora byla 
v plné výši (tedy ve výši nepřesahující 
uvedený strop) uplatnitelná prakticky pro 
všechny zaměstnance. Požadujeme 
sjednotit veličiny tak, že průměrný čistý 
hodinový výdělek, na nějž bude možné 
vyplatit PvČZ, bude zastropován na úrovni 
1násobku průměrné čisté hodinové mzdy 
(pro poplatníka-jednotlivce) v referenčním 
období. Alternativně může být maximální 
výše podpory stanovená v úrovni podpory, 
která by byla vypočtená z 1,5násobku 
průměrné mzdy. 

Vysvětleno – maximální výši podpory, která je navržena na 1,5násobek 
průměrné mzdy nelze dávat do souvislosti s průměrným výdělkem definovaným 
v § 120d odst. 1. Tento průměrný výdělek slouží pro určení výše podpory tak, aby 
byl zohledněn výdělek zaměstnance, kdežto ustanovení §120d odst. 4 hovoří o 
zastropování maximální měsíční výše příspěvku.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Vysvětlení se nevypořádává s připomínkou k maximální výši podpory. Při 
navrhovaném nastavení by bylo možné, aby podporu dle stanoveného vzorce v 
plné výši (tedy nikterak nelimitované navrhovaným stropem) čerpali i 
zaměstnanci pobírající i více než 4násobek průměrné hrubé mzdy. Domníváme 
se, že není důvod přes PvČZ v takovéto míře podporovat vysokopříjmové 
zaměstnance, proto požadujeme snížit strop pro výši PvČZ tak, aby byla jeho 
výše v praxi efektivní (tedy např. aby maximální výše podpory byla stanovena v 
úrovni podpory, která by byla vypočtená z 1,5násobku průměrné mzdy). 
 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

§ 120d 
Výše podpory v době částečné 
zaměstnanosti 
 
Výše podpory v době částečné 
zaměstnanosti – vzhledem k tomu, že do 
jednání o podobě částečné zaměstnanosti 
vstoupilo na jeho konci Ministerstvo financí 
s připomínkami, které by zásadně měnily 
parametry mimo rozsah dojednávaného, 
považujeme za vhodné zdůraznit, že 
pakliže by byla podpora poskytována 
pouze v jedné výši, nikoli odstupňovaně, 
trvali bychom zásadně na tom, aby tato 
výše byla minimálně 70% (nikoli tedy MF 
zmiňovaných 60% bez "bonusu" za účast 
na vzdělávacích aktivitách úřadu práce). 

Vysvětleno – podpora je koncipována tak, aby motivovala částečně 
zaměstnanou osobu s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního 
uplatnění na plnou pracovní dobu. Pokud tedy zaměstnavatel svoji situaci 
nevyřeší do 3 měsíců od podání žádosti, podpora zaměstnanci klesá. Stejně tak 
po dalších 3 měsících. Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy 
mezi motivací zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže 
přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby, a motivací zaměstnance 
hledat si jiné zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. 
K tomu směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí 
snahu o získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na 
trhu práce.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBT6ADCZR)



 

44 
 

Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

  § 120d (4) 
 
Maximální výše podpory 1,5násobek 
průměrné mzdy. Nedojednali jsme ve 
finální verzi pracovního materiálu 
dvojnásobek? 

Vysvětleno – 1,5násobek průměrné mzdy považuje předkladatel k zajištění 

zaměstnanců za dobu nepráce v dostatečné výši.  

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

K § 120d odst. 3 
SP ČR podporuje aktivizaci 
zaměstnanců/zájemců o zaměstnání 
v podpůrčí době, včetně jejich bonifikace 
v případě aktivního zapojení. Domníváme 
se, že úzké zapojení zaměstnavatelů, a 
jejich součinnost s Úřadem práce při 
zapojování jejich zaměstnanců do těchto 
aktivit, je zcela klíčová pro úspěšné 
fungování celého systému. Současná 
podoba návrhu podle našeho názoru ale 
takové konsistentní a automatické 
zapojení ne zcela jasně definuje. Zejména 
z návrhu není zcela zřetelné, jak se např. 
zaměstnavatel dozví o zapojení 
zaměstnance, aby mohl správně vystavit 
podklady k žádosti o podporu.  

Vysvětleno – je v zájmu zaměstnance, aby zaměstnavateli sdělil, že se v daném 
měsíci účastnil aktivit Úřadu práce ČR tak, aby mu zaměstnavatel vypočetl výši 
podpory na 80 % průměrného hodinového výdělku. Možnost kontroly je poté na 
Úřadu práce ČR.  
 
Připomínkové na připomínce trvá. 
 

 Asociace malých a 
středních podniků  
a živnostníků ČR 

K § 120d odst. 3: 
Navrhujeme změnit 
Odůvodnění: Jako nesystematické 
vnímáme stanovení výše podpory v době 
částečné zaměstnanosti na 80 % 
v případě, kdy se zaměstnanec účastní 
aktivit zabezpečovaných, 
zprostředkovávaných nebo doporučených 
Úřadem práce. V tomto případě není nijak 
odstupňováno, kdy je podpora 

Vysvětleno – podpora je koncipována tak, aby motivovala částečně 
zaměstnanou osobu s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního 
uplatnění na plnou pracovní dobu. Pokud tedy zaměstnavatel svoji situaci 
nevyřeší do 3 měsíců od podání žádosti, podpora zaměstnanci klesá. Stejně tak 
po dalších 3 měsících. Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy 
mezi motivací zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže 
přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby a motivací zaměstnance 
hledat si jiné zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. 
K tomu směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí 
snahu o získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na 
trhu práce.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

  K § 120d odst. 1 a 2: 
Navrhujeme změnit 
Odůvodnění: Celkovou výši podpory 
v době částečné zaměstnanosti, která je 
stanovena na 70 %, 65 % a 60 % 
průměrného hodinového čistého výdělku 
považujeme za nedostatečnou, jelikož 
zaměstnavatel je dále značně zatížen 
dalšími odvody za zaměstnance. 
V konečném výsledku je podpora na 
zaměstnance značně nižší a nedochází 
k dostatečné požadované finanční úlevě 
zaměstnavatele, aby bylo zamezeno 
zániku pracovních míst. 
Považujeme za vhodné, aby po dobu 
částečné zaměstnanosti byla změněna 
metodika výpočtu odvodů na 
zaměstnance, případně aby došlo 
k odložení těchto odvodů o období, které 
je rozhodující pro zaměstnavatele, aby 
nedošlo k zániku pracovních míst. 

Vysvětleno – zaměstnavatel vyjma odvodů na zdravotní pojištění zatížen za 
dobu nepráce není. Za dobu, kdy zaměstnanci náleží podpora v době částečné 
zaměstnanosti není zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnanci náhrady mzdy 
při překážkách v práci (viz změna zákoníku práce).  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 Hospodářská 
komora ČR 

Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120d odst. 3 
Požadujeme za slova „v některém měsíci“ 
doplnit text„, nejdříve však ve čtvrtém 
měsíci podpůrčí doby“. 
Odůvodnění: Kurzarbeit by podle názoru 
HK ČR měl plnit dvojí funkci – předně 
pokusit se překonat krizovou situaci ve 
firmě a co nejdříve vrátit provoz včetně 
práce zaměstnanců firmy do normálu 
(stimulace firmy k dalšímu působení na 
trhu výrobků a služeb), a pokud to není 
možné, usnadnit přechod zaměstnance do 
jiné firmy (stimulace uplatnění 

Neakceptováno – podpora je koncipována tak, aby motivovala částečně 
zaměstnanou osobu s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního 
uplatnění na plnou pracovní dobu. Pokud tedy zaměstnavatel svoji situaci 
nevyřeší do 3 měsíců od podání žádosti, podpora zaměstnanci klesá. Stejně tak 
po dalších 3 měsících. Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy 
mezi motivací zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže 
přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby a motivací zaměstnance 
hledat si jiné zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. 
K tomu směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí 
snahu o získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na 
trhu práce.  
 
Vyjádření připomínkového místa:  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnance na trhu práce). Jsme 
přesvědčení, že v první fázi by měla být 
prioritou stabilizace firmy a jejích 
zaměstnanců. Účast na aktivitách, 
podporujících případný odchod 
zaměstnance do jiné firmy by neměla být 
stimulována od samého počátku 
kurzarbeitu. 

Avízovaný cíl „dosažení rovnováhy mezi motivací zaměstnavatele nepropusti 

zaměstnance a motivací zaměstnance hledat si jiné pracovní místo“ je dle názoru 

HK ČR lépe realizovatelný, když zvýšená podpora (při zapojení zaměstnance do 

systému ÚP jako zájemce o práci) nastane až po prvních třech měsících 

poskytování podpory.  

Připomínkové místo na připomínce trvá. 

 

  Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120d odst. 3 
Požadujeme doplnit o povinnost 
zaměstnance oznámit skutečnost, že se 
stal zájemcem o zaměstnání, 
zaměstnavateli. 
Odůvodnění: Zaměstnavatel nemá přístup 
do evidence zájemců o zaměstnání podle 
§ 23 zákona o zaměstnanosti, nemusí tedy 
vědět, zda je jeho zaměstnanec veden v 
této evidenci a zda se účastní aktivit podle 
navrhovaného § 120d odst. 3 zákona o 
zaměstnanosti. Bez toho, aby věděl o 
těchto skutečnostech, nemůže řádně 
splnit svou povinnost podle návrhu a žádat 
o řádnou výši podpory pro konkrétního 
zaměstnance. 

Vysvětleno – je v zájmu zaměstnance, aby zaměstnavateli sdělil, že se v daném 
měsíci účastnil aktivit Úřadu práce ČR tak, aby mu zaměstnavatel vypočetl výši 
podpory na 80 % průměrného hodinového výdělku. Možnost kontroly je poté na 
Úřadu práce ČR.  
Připomínkové místo bere vysvětlení na vědomí, nicméně zaměstnavatel by 
neměl být v takových situacích sankcionován.  

 Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

ČMKOS požaduje zvýšit výši podpory v 
době částečné zaměstnanosti v návrhu 
zákona tak, aby činila po celou dobu jejího 
poskytování nejméně 80 % průměrného 
čistého výdělku a aby byla v této výši 
poskytována až po dobu jednoho roku (12 
měsíců). Nesouhlasí se snižováním výše 
této podpory po jednotlivých čtvrtletích, 
což bezdůvodně zaměstnance a jejich 

Vysvětleno – podpora je koncipována tak, aby motivovala částečně 
zaměstnanou osobu s přibývajícím časem usilovat o získání jiného pracovního 
uplatnění na plnou pracovní dobu. Pokud tedy zaměstnavatel svoji situaci 
nevyřeší do 3 měsíců od podání žádosti, podpora zaměstnanci klesá. Stejně tak 
po dalších 3 měsících. Cílem nastavených parametrů je dosažení rovnováhy 
mezi motivací zaměstnavatele nepropustit zaměstnance v době, kdy jim nemůže 
přidělovat práci v rozsahu stanovené pracovní doby a motivací zaměstnance 
hledat si jiné zaměstnání v případě, že krátká práce bude přetrvávat delší dobu. 
K tomu směřuje také zvýšení podpory na 80 % v době, kdy zaměstnanec vyvíjí 
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materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

rodiny poškozuje a nutilo by zaměstnance 
k ukončení zaměstnání ze sociálních 
důvodů. Hlavním posláním poskytování 
podpory v době částečné zaměstnanosti 
jako preventivního opatření 
předcházejícího negativním dopadům 
nastupující krize je z pohledu ČMKOS 
zachování kupní síly zaměstnanců a jejich 
ochrana před propuštěním, které 
současně pomohou zaměstnavateli udržet 
si kmenové zaměstnance a svoji 
konkurenceschopnost pro období po 
překonání hospodářských potíží. 

snahu o získání nových kompetencí zvyšující možnosti pracovního uplatnění na 
trhu práce.  

 
Je potřeba podotknout, že navrhovaná právní úprava je kompromisem jednání 
všech zainteresovaných subjektů, a to v rámci pracovní skupiny k problematice 
podpory v době částečné zaměstnanosti působící při MPSV. V této pracovní 
skupině byli zástupci ČMKOS, ASO, Hospodářské komory, SPČR, KZPS, MPSV, 
Úřadu práce ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví.  
Připomínkové místo trvá na své připomínce. 

 

§ 120e Ministerstvo financí K § 120e odst. 2 - Požadujeme doplnit bod 
h) žádost musí obsahovat doklady, které 
prokáží soulad s nařízením vlády. 
 

Vysvětleno – není zřejmé jakým způsobem by bylo možné doložit soulad 
s nařízením vlády. Zaměstnavatel v žádosti konstatuje určité informace a Úřad 
práce ČR má možnost požadovat dle ustanovení § 120e odst. 3 písm. b) doklady 
osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Zaměstnavatel musí prokázat, že se ocitl v nepříznivé situaci bez svého zavinění 
a v důsledku mimořádné situace, na základě které vláda aktivovala institut 
PvDČZ. Návrh změny zákona toto nijak nereflektuje. 

 
 

  K § 120e odst. 2, bod g) – Podpora v době 
částečné zaměstnanosti musí být 
zaměřena pouze na soukromou sféru, 
nikoli na veřejnou – z tohoto důvodu 
požadujeme vypustit poslední slovo 
„platu“. 

Akceptováno – bude explicitně uvedeno, že PvČZ nelze poskytovat na platovou 
sféru.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 
 

  K § 120e odst. 5, bod a) – Vzhledem 
k nutnosti zajištění bezodkladné pomoci 
zaměstnancům/zaměstnavatelům v době 
krize, se jeví toto ustanovení jako 
nesmyslné. Požadujeme bez náhrady 
vypustit. 

Akceptováno, bude vypuštěno. 
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K části první, novelizačnímu bodu 5, § 
120e odst. 5 písm. a) - požadujeme toto 
ustanovení vypustit, protože konkrétní 
parametry a podoba, do kdy budou moci 
zaměstnavatelé podat žádost, může být 
uvedena v konkrétním nařízení vlády, kdy 
vláda bude mít v daném okamžiku lepší 
prostor pro rozhodování a zacílení dané 
podpory (viz naše připomínka v bodě 6 k § 
120c odst. 3, který požadujeme 
reformulovat). 

Akceptováno – bude vypuštěno.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 Svaz průmyslu a 
dopravy 

K § 120e odst. 2 písm. d)  
Požadujeme upřesnit, že se v žádosti 
bude uvádět „předpokládané období“. 
Zaměstnavatel v době podání žádosti 
zpravidla neví, zda se doba, po kterou 
bude podporu čerpat, po podání žádosti 
nezmění; jde o analogickou situaci jako 
v písm. f), kde se uvádí předpokládaný 
počet zaměstnanců, kterých by se měla 
podpora v částečné zaměstnanosti týkat. 
V písm. f) doporučujeme vyjasnit, o jakou 
pracovní dobu se jedná. 

Akceptováno.  

 

  K § 120e odst. 7, 120f odst. 1, § 120 
odst. 3 – administrace podpory v částečné 
zaměstnanosti 
Cílem stanovených termínů je, aby se 
podpora v částečné zaměstnanosti 
dostala k zaměstnanci přes 
zaměstnavatele co nejdříve. Pro 
pracovníky zpracovávající mzdové 
účetnictví ale představuje navrhované 
řešení dodatečnou administrativní zátěž. 
V případech, kdy zpracování mezd 
provádí externí firma, nelze navíc stihnout 
ani termín pro odevzdání měsíčního 

Akceptováno. Lhůty stanovené pro zaměstnavatele budou prodlouženy z 5 na 
10 dnů.      
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

přehledu nároků na podporu v době 
částečné zaměstnanosti (tj. do pátého dne 
následujícího kalendářního měsíce). 
Rovněž pro některé zaměstnavatele, kteří 
mají účetní závěrku v polovině měsíce, 
bude složité termín dodržet.  Z těchto 
důvodů jsme obdrželi od členských firem 
požadavky na prodloužení doby pro 
odeslání měsíčního přehledu nároků z 5 
na 10 dnů (tj. do 10. dne následujícího 
kalendářního měsíce). V tomto případě by 
se posunula celková doba výplaty podpory 
zaměstnanci (pozn. ÚP má 10 - ti denní 
lhůtu ode dne doručení měsíčního 
přehledu pro zaslání oznámení o přiznání 
podpory a finančních prostředků 
zaměstnavateli, zaměstnavatel pak po 
obdržení prostředků 5 kalendářních dnů 
pro zaslání zaměstnanci, přestože lze 
předpokládat, že řada zaměstnavatelů se 
bude snažit odeslat prostředky co 
nejdříve).  
Jako administrativně průchodnou i 
komfortnější pro zaměstnavatele a 
zaměstnance navrhujeme vedle výše 
zmíněného prodloužení lhůty pro 
odevzdání „přehledu nároků“ z 5 na 10 
dnů, umožnit zaměstnavatelům vyplatit 
zaměstnancům podporu v částečné 
zaměstnanosti zálohově ve standardním 
výplatním termínu zaměstnavatele pro 
měsíc, ve kterém došlo k aplikaci částečné 
zaměstnanosti.  Pokud pak ÚP následně 
poukáže podporu pro zaměstnance na 
účet zaměstnavatele až po standardním 
výplatním termínu zaměstnavatele, 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

nebude zaměstnanec držen jako rukojmí 
administrativního procesu mezi 
zaměstnavatelem a ÚP, a zároveň 
zaměstnavatel nebude muset v rámci 
několika málo dnů mimořádně provést 
zpracování této části příjmu zaměstnance. 
Současně je ale potřeba reflektovat, že ne 
všichni zaměstnavatelé budou mít 
k dispozici dostatek volných finančních 
prostředků, aby zálohovou platbu podpory 
provedli ze svých zdrojů. 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

§ 120e (3) b) 
 
Navrhujeme upravit text v tomto smyslu: 
"b) další doklady v případě, že budou 
nezbytné k prokázání skutečnosti 
uvedené v žádosti". 

Neakceptováno – navrhovaná úprava podle našeho názoru sděluje 

požadované.  

Připomínkové místo na připomínce trvá. 

  §§ 120e (7) a 120f (3) 
 
V podmínkách zaměstnavatelů je 5 
pracovních dnů na předložení přehledu 
nároků na podporu a následně 5 
pracovních dnů na výplatu podpory 
zaměstnancům, které nejsou nijak 
navázány na výplatní termíny mzdy, 
prakticky nereálné. Navrhujeme 
prodloužit obě tyto lhůty alespoň na 10 
pracovních dnů. 
 
S tím souvisí, že doporučujeme dále 
ujasnit, alespoň v důvodové zprávě, že je 
možná výplata formou zálohy tak, aby 
byl dodržen 1 výplatní termín u 
zaměstnavatele (tedy ještě předtím, než 
zaměstnavatel příspěvky obdrží) - toto by 
bylo nejjednodušší. 

Akceptováno – lhůta bude prodloužena na 10 dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno.  

Připomínkové místo na připomínce trvá. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

  § 120e 
 
Žádost by měla obsahovat pouze 
nejnutnější údaje, např. uvádět v ní místo 
a předmět podnikání jsou údaje veřejně 
dostupné, považujeme to za nadbytečné 
(odst. 2 písm. b). Čím více zbytečných 
údajů, tím více zbytečných chyb a 
administrativní zátěže na obou stranách. 
Stejně tak předkládání dokladu o účtu 
zaměstnavatele (odst. 3 písm. a). 

Vysvětleno – realizace podpory bude administrativně velmi jednoduchá a bude 
probíhat elektronicky. Tedy vyplnění některých základních údajů by nemělo být 
pro zaměstnavatele problematické.  
 

 Unie 
zaměstnavatelských 
svazů  

Část první, bod 5, nově vkládaná 
Hlava VII, §120e odst. 7 

Navrhujeme následující legislativně 
technickou úpravu nového ustanovení § 
120e odst. 7 zákona o zaměstnanosti:  
„Měsíční přehled nároků na podporu 
v době částečné zaměstnanosti musí být 
zaměstnavatelem předložen nejpozději do 
pátého pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, za který má být podpora v době 
částečné zaměstnanosti poskytnuta.“ 
 
Odůvodnění:  
Pokud by navrhovaný pátý den měsíce 
bezprostředně následoval po 
prodlouženém víkendu, nebylo by pro 
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají velké 
množství zaměstnanců (např. 1 000 
zaměstnanců a více) technicky 
proveditelné zpracovat přehled nároků 
v takto krátké lhůtě. Z výše uvedeného 
důvodu jsme přesvědčeni, že záměrem 
zpracovatele bylo stanovit lhůtu 
v pracovních dnech. Nebylo-li tomu tak, 

Akceptováno, upraveno jinak (na základě akceptování připomínky HK ČR) - 
zaměstnavatel bude povinen předložit přehled do 10. dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za který má být PvČZ poskytnuta. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

navrhujeme hledat jinou kompromisní 
lhůtu vyjádřenou v pracovních dnech, 
čímž bude garantována její délka bez 
ohledu na aktuální kalendář. 

 Hospodářská 
komora ČR 

Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120e odst. 2 písm. f) 
Požadujeme vypustit slova: „s uvedením 
dne vzniku pracovního poměru a pracovní 
doby zaměstnance“, případně lze tento 
požadavek přesunout do odstavce 6 téhož 
paragrafu.  
„f) předpokládaný počet zaměstnanců, 
kterým má být podpora v době částečné 
zaměstnanosti poskytnuta s uvedením 
dne vzniku pracovního poměru a pracovní 
doby zaměstnance 
Odůvodnění: Jedná se o předpokládaný 
počet zaměstnanců, tudíž není potřeba 
doplňovat dalšími údaji. Skutečný počet 
s potřebnými údaji bude uveden 
v měsíčním přehledu dle § 120e odst. 6. 

Vysvětleno – uvedené informace jsou potřebné pro zjištění plnění podmínek pro 
vznik nároku na PvČZ.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

  Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120e odst. 2 písm. g) 
Varianta 1 
Požadujeme číslovku „5“ nahradit 
číslovkou „10“ takto: 
„g) prohlášení zaměstnavatele, že do 5 10 
kalendářních dnů po obdržení podpory v 
době částečné zaměstnanosti vyplatí 
jednotlivým zaměstnancům podporu v 
době částečné zaměstnanosti stejným 
způsobem jako výplatu mzdy nebo platu“. 
Odůvodnění: Lhůtu pro vyplacení podpory 
považujeme za krátkou zejména u 

Akceptováno – zaměstnavatel bude povinen poskytnout podporu do 10 
kalendářních dnů.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

zaměstnavatelů, kteří mají více než 1 000 
zaměstnanců. Navrhovaná lhůta 5 
kalendářních dnů může obsahovat sobotu, 
neděli i státní svátky. Proto navrhujeme ji 
prodloužit na 10 kalendářních dnů. 
Varianta 2 
Požadujeme upravit takto: 
„g) prohlášení zaměstnavatele, že do 5 10 
kalendářních dnů v nejbližším termínu 
pro výplatu mzdy po obdržení podpory v 
době částečné zaměstnanosti vyplatí 
jednotlivým zaměstnancům podporu v 
době částečné zaměstnanosti stejným 
způsobem jako výplatu mzdy nebo platu“. 
Odůvodnění: Lhůtu pro vyplacení podpory 
považujeme za krátkou zejména u 
zaměstnavatelů, kteří mají více než 1 000 
zaměstnanců. Navrhovaná lhůta 5 
kalendářních dnů může obsahovat sobotu, 
neděli i státní svátky. Navíc zaměstnavatel 
bude v jiném termínu vyplácet 
zaměstnancům mzdy. Proto navrhujeme 
spojit vyplácení podpory s vyplácením 
mzdy.  

  Připomínka k Části první – změna zákona 
o zaměstnanosti, bodu 5 k ustanovení § 
120e odst. 7   
Požadujeme slovo „pátého“ nahradit 
slovem „desátého“ takto: 
„(7) Měsíční přehled nároků na podporu v 
době částečné zaměstnanosti musí být 
zaměstnavatelem předložen nejpozději do 
pátého desátého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, za který má být podpora v době 
částečné zaměstnanosti poskytnuta.“ 

Akceptováno – zaměstnavatel bude povinen předložit přehled do 10 dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který má být PvČZ poskytnuta. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Odůvodnění: Lhůtu pro předložení 
měsíčního přehledu považujeme za 
krátkou zejména u zaměstnavatelů, kteří 
mají více než 1 000 zaměstnanců. 
Problém může ale být i u menších firem, 
které účetní a personální agendu řeší 
externě. Navrhovaná lhůta 5 kalendářních 
dnů může obsahovat sobotu, neděli i státní 
svátky. Proto navrhujeme ji prodloužit na 
10 kalendářních dnů. 

§ 120f Ministerstvo financí V § 120f, odst. 2 – Požadujeme upřesnit 
jaké oznámení a v jakém termínu. 

Neakceptováno. Bude doplněno upřesněním v Důvodové zprávě.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Zákon musí blíže specifikovat, jinak vzniknou výkladové nejasnosti. 

 
 

  V § 120f, odst. 4 - Nesouhlasíme s 
poslední větou. V případech, kdy má být 
vrácena podpora vyplacená na základě 
nesprávných údajů je třeba postupovat 
obdobně jako v § 15 rozpočtových pravidel 
(zákon č. 218/2000 Sb.) a tedy tak, že 
Úřad práce zahájí řízení o odnětí podpory. 
Nelze nesystémově přenášet na finanční 
úřad. 

Vysvětleno – stejný postup je standardně aplikován u nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti, kdy je zaměstnavatel v případě porušení podmínek vyzván 
k vrácení podpory nejprve úřadem práce, přičemž teprve v případě nesplnění této 
povinnosti je nevrácení je porušení rozpočtové kázně, které řeší finanční úřady.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

 Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Mezi podmínky pro podání žádosti 
zaměstnavatele o poskytování podpory po 
dobu částečné zaměstnanosti požaduje 
ČMKOS uvést i podmínky uvedené v § 118 
odst. 3 zákona o zaměstnanosti u nástrojů, 
jimiž je realizována aktivní politika 
zaměstnanosti (zaměstnavatel nemá 
nedoplatky na daních a pojistném apod.) a 
dále též potvrzení žadatele, že odvádí daň 
z příjmů právnických osob v České 
republice a závazek zaměstnavatele, že 

Vysvětleno – podmínka bezdlužnosti u tohoto nástroje není smysluplná, protože 
se jedná o podporu zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele. V rámci ostatních 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou příspěvky poskytované 
zaměstnavateli. Mohlo by tedy docházet k situaci, kdy kvůli dluhu zaměstnavatele 
nebude zaměstnanci poskytnuta PvČZ. Pokud jde o podmínku uchování zisku na 
území ČR, tento požadavek je sice pochopitelný, nicméně smyslem „kurzarbeitu“ 
je záchrana pracovních míst, nikoliv uchování zisku na území ČR. Společnosti 
jsou zřizovány za účelem tvorby zisku a taková podmínka by byla v podstatě 
signálem, že stát nechce zachránit pracovní místa u zaměstnavatelů se 
zahraničním kapitálem. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

po dobu poskytování podpory nebude 
vyplácet podíly na zisku (dividendy, 
tantiémy) s tím, že porušení tohoto 
závazku povede k postihu zaměstnavatele 
podle § 120f odst. 4 předloženého návrhu 
zákona. 

Připomínkové místo trvá na své připomínce. 

 

 Moravskoslezský 
kraj 

K § 120f zákona č. 435/2004 Sb.  
Navrhujeme doplnění textu do odstavce 2, 
kdy namísto tečky se doplní čárka a dále 
se uvede: „které se doručuje do vlastních 
rukou zaměstnavateli i zaměstnanci, 
jemuž má být podpora vyplacena.“ 
 
Odůvodnění:  
Z předloženého znění ustanovení není 
zřejmé, kdo všechno je účastníkem řízení, 
komu se doručuje oznámení Úřadu práce 
o rozhodnutí o poskytnutí podpory. Není 
ani zřejmé, zda se jedná o doručení do 
vlastních rukou. Jestliže má jít o nárok a o 
podporu zaměstnanci, je nezbytné, aby se 
o této podpoře zaměstnanec dověděl, a to 
doručením do vlastních rukou, neboť se 
jedná o důležitou informaci o vzniku 
nároku na peněžitou částku, která je 
státem poskytovaná zaměstnanci 
prostřednictvím zaměstnavatele.  

Vysvětleno – oznámení bude doručeno pouze zaměstnavateli, kterému budou 
fyzicky poskytnuty prostředky k další distribuci mezi zaměstnance. Jak vyplývá 
z navrhované dikce zákona, žádost i přehled o nárocích podává zaměstnavatel, 
na jehož účet je následně poukázaná PvČZ. Do návrhu bude doplněno, že za 
správnost údajů týkajících se vzniku nároku na PvČZ odpovídá zaměstnavatel. 
 

Zde konkrétní návrh vypořádání uveden není, MSK odkazuje na své 

vyjádření u zásadní připomínky k § 37 zákona č. 582/1991 Sb. – ve vztahu 

k doručení oznámení zaměstnanci o poskytnutí podpory. 

 

  K § 120f zákona č. 435/2004 Sb. 
Navrhujeme doplnit do odstavce 3: 

- způsob a termín výplaty, který 
umožňuje průběžné vyplácení 
podpory ve výplatních termínech,  

- a způsob kontroly, jak bude 
zaměstnavatel prokazovat výplatu 
podpory vůči Úřadu práce ČR.  

Vysvětleno – zaměstnavatel nebude vyplácet PvČZ za celou podpůrčí dobu, ale 
za každý jednotlivý měsíc. Povinnost vyplatit podporu zaměstnancům je vázaná 
na její přijetí, přičemž toto přijetí probíhá měsíčně.  
 

Zde konkrétní návrh vypořádání uveden není, MSK odkazuje na své 

vyjádření u zásadní připomínky k § 37 zákona č. 582/1991 Sb. – ve vztahu 

ke kontrolnímu mechanismu. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Např. v tom smyslu, že je podpora 
vyplácena opakovaně měsíčně ke dni …. 
(stanovení dne ponecháváme na úvaze 
předkladatelů s tím, že je třeba, aby 
výplata podpory Úřadem práce 
zaměstnavateli předcházela výplatnímu 
termínu zaměstnavatele vůči 
zaměstnanci, jinak by podpora zřejmě 
ztratila svůj smysl).  
 
Rovněž je nezbytné v ustanovení upravit 
způsob kontroly zaměstnavatele ze strany 
Úřadu práce, zda byla podpora skutečně 
vyplacena zaměstnanci a ke kterému datu.  
 
Odůvodnění:  
Z předloženého znění lze usuzovat, že 
zaměstnavatel bude vyplácet podporu 
zaměstnancům za všechny měsíce 
jednorázově (tj. za max. 9 měsíců 
podpůrčí doby), resp. není zřejmé, zda 
bude zohledňováno a jak nastaveno 
vyplácení podpory opakovaně 
v jednotlivých měsících a ve výplatních 
termínech zaměstnavatele. Nadto není 
zřejmé, jak bude probíhat kontrola výplaty 
podpory vůči zaměstnanci ze strany 
zaměstnavatele, když podpora je nárokem 
zaměstnance, kterou zaměstnavatel de 
facto jen přeposílá zaměstnanci.   
 
Odstavec 4 tohoto ustanovení hovoří např. 
pouze o sankci za nesprávně vyplacenou 
podporu či na základě nesprávných 
informací, ale nikoliv sankci za 
nevyplacenou podporu zaměstnavatelem.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

 Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Předložený návrh zákona sice pamatuje 
na postihy zaměstnavatele v situacích, 
kdy zaměstnavatel je povinen vrátit 
podporu v době částečné zaměstnanosti, 
kterou pro zaměstnance přijal, nebo její 
část, pokud byla na základě nesprávných 
údajů uvedených zaměstnavatelem 
poskytnuta neprávem nebo v nesprávné 
výši, nepamatuje však na postihy 
zaměstnavatele v situaci, kdy podporu 
v době částečné zaměstnanosti pro 
zaměstnance přijal, avšak 
zaměstnancům ji nevyplatil. ČMKOS 
požaduje i v těchto případech stanovit, že 
nevyplacení podpory v době částečné 
zaměstnanosti je porušením rozpočtové 
kázně a bude postihováno odvodem 
podle zvláštního právního předpisu a dále 
požaduje zakotvit v navrhované úpravě 
právo zaměstnance, aby mu v takovém 
případě vyplatil podporu Úřad práce ČR, 
a aby tyto prostředky nemohly být 
předmětem konkursního řízení. 

Bude akceptováno. 

 Hospodářská 
komora 

Připomínka k Části první – změna 
zákona o zaměstnanosti, bodu 5 
k ustanovení § 120f odst. 2   
Požadujeme dát do souladu postup Úřadu 
práce navrhovaný v § 120f odst. 2: „O 
poskytnutí podpory v době částečné 
zaměstnanosti vydá Úřad práce 
oznámení.“ s obdobnými postupy 
v zákoně o zaměstnanosti.  
Odůvodnění: Při poskytování příspěvků 
dle zákona o zaměstnanosti nejčastějším 
postupem je nejprve podání žádosti 
zaměstnavatelem, po kterém následuje 

Vysvětleno – jak je uvedeno v Důvodové zprávě, proces poskytnutí PvČZ má 
představovat co nejmenší administrativní zátěž a je nastaven tak, aby 
zaměstnanci byla podpora vyplacena stejně jako mzda, resp. náhrada mzdy za 
příslušný kalendářní měsíc. Nebude tedy uplatňováno ani správní řízení, ani 
zcela totožné postupy jako u ostatních příspěvku APZ (dohody), protože PvČZ je 
nově upravována jako zvláštní oblast APZ.  
 
V následných podrobnějších metodikách pro aplikaci PvČZ bude výslovně 
uvedeno, že úřad práce vyzve zaměstnavatele k doplnění žádosti, pokud by tato 
byla neúplná či vykazovala zjevné vady.  
 
Připomínkové místo bere na vědomí.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

(při splnění podmínek) uzavření dohody 
mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem. 
Postupy dle zákona o zaměstnanosti se 
řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním 
řádem, v platném znění, s drobnými 
výjimkami stanovenými v zákoně o 
zaměstnanosti. Termín „vydá oznámení“ 
implikuje, že se jedná o novou formu 
rozhodnutí, takovou formu ale správní řád 
ani zákon o zaměstnanosti nezná. Kromě 
toho z dikce navrhovaného ustanovení 
vyplývá, že žadatel se nedozví, že jeho 
žádost byla neúplná nebo měla vady, pro 
které nebylo možné jí vyhovět. To je zcela 
v rozporu s obecnými zásadami správního 
řízení.  

Část druhá, 
změna zákona 
o organizaci a 
provádění 
sociálního 
zabezpečení 

Moravskoslezský  
kraj 

K § 37 zákona č. 582/1991 Sb. 
Navrhujeme v odstavci 1 písm. k) upravit 
text tak, aby z něj vyplývalo uvedení doby 
vyplacení podpory, tj. namísto textu: 
„dobu, za kterou náležela podpora..“ nově 
text: „dobu, za kterou byla vyplacena 
podpora…“. 
 
Odůvodnění:  
Pro účely tohoto zákona jsou zpravidla 
takto (tj. doby, za které náleží) uváděny 
doby, za které náleží dávky 
nemocenského pojištění, které poskytuje a 
vyplácí OSSZ jako státní orgán. Tudíž 
v těchto případech postačí konstatování 
ve formě „náleží“, nepředpokládá se, že by 
dávky nebyly státním orgánem vyplaceny. 
Pokud jde však o navrhovanou podporu, 
pak tu bude vyplácet zaměstnavatel 
namísto státního orgánu. Jde tak 

Neakceptováno - Terminologie použitá v § 37 a § 38 zákona č. 582/1991 Sb. 

plně odpovídá terminologii použité v zákoně o zaměstnanosti. Přestože 

navrhovanou podporu bude vyplácet zaměstnavatel namísto státního orgánu, 

nepředpokládá se, že by ji zaměstnanci fakticky nevyplatil. I kdyby se tak ovšem 

v praxi stalo, stane se tato podpora součástí vyměřovacího základu 

zaměstnance, tj. příjmem, který bude hodnocen pro účely výše jeho důchodu. 

Podobně se v praxi postupuje i v případě, kdy zaměstnanci není 

zaměstnavatelem fakticky vyplacena mzda, na kterou mu vznikl nárok. 

Zaměstnanec je v tomto ohledu chráněn před nepříznivými dopady protiprávního 

jednání zaměstnavatele.  

Vyjádření připomínkového místa: 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním, a to za situace, pokud bude 

nastaven kontrolní mechanismus vyplácení podpory od zaměstnavatele 

k zaměstnanci a doručení oznámení o poskytnutí podpory zaměstnavateli 

ze strany úřadu práce k zaměstnanci, který má být tím oprávněným 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

o soukromoprávní subjekt. Je tedy potřeba 
se opírat o konstatování, že výplata 
podpory vůči zaměstnanci (jenž je 
oprávněnou osobou k přijetí podpory) byla 
zaměstnavatelem vyplacena.  Na to pak 
navazuje i skutečnost případných odvodů 
a daní, které se vztahují k vyplacené mzdě 
zaměstnance.  

z plnění, neboť jinak nebude ani zaměstnanec mít informaci, že měla být 

podpora vyplacena a jaký příjem jde, tj. že např. nemá být předmětem 

zdanění.  

 

  K § 38 zákona č. 582/1991 Sb. 
Navrhujeme v odstavci 4 písm. i) upravit 
text obdobně jako v předchozím případě, 
tj. aby z něj vyplývalo vyplacení podpory, 
tedy namísto textu: „doby, za které 
náležela podpora…“ uvést: „doby, za které 
byla vyplacena podpora…“. 
 
Odůvodnění:  
Viz jako u připomínky k § 37 téhož zákona.  

Neakceptováno - Terminologie použitá v § 37 a § 38 zákona č. 582/1991 Sb. 

plně odpovídá terminologii použité v zákoně o zaměstnanosti. Přestože 

navrhovanou podporu bude vyplácet zaměstnavatel namísto státního orgánu, 

nepředpokládá se, že by ji zaměstnanci fakticky nevyplatil. I kdyby se tak ovšem 

v praxi stalo, stane se tato podpora součástí vyměřovacího základu 

zaměstnance, tj. příjmem, který bude hodnocen pro účely výše jeho důchodu. 

Podobně se v praxi postupuje i v případě, kdy zaměstnanci není 

zaměstnavatelem fakticky vyplacena mzda, na kterou mu vznikl nárok. 

Zaměstnanec je v tomto ohledu chráněn před nepříznivými dopady protiprávního 

jednání zaměstnavatele.  

Vyjádření připomínkového místa: 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním za situace, pokud bude nastaven 

kontrolní mechanismus vyplácení podpory od zaměstnavatele k zaměstnanci a 

nadto vyjádření výše bude součástí důvodové zprávy. Považujeme za potřebné, 

aby z ustanovení vyplývala potřeba poučení pro zaměstnance, že podpora 

vstupuje do vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění, ale, jak 

uvádí MPSV, nebude předmětem daně z příjmu. Tyto informace budou podstatné 

především pro ty zaměstnance, kteří sami podávají daňové přiznání, apod. 

 

Část třetí, 
změna zákona 
o pojistném na 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K Části třetí návrhu (změna zákona o 
pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění): 

Akceptováno - Ustanovení včetně jeho odůvodnění bude upraveno – viz níže 
vyjádření k připomínce Unie zaměstnavatelských svazů. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

veřejné 
zdravotní 
pojištění 

 
V § 3 odst. 14 navrhujeme nahradit větu 
„v němž mu podle jiného právního 
předpisu vyplácí Úřad práce České 
republiky prostřednictvím zaměstnavatele 
podporu v době částečné zaměstnanosti 
(dále jen „podpora“)“ větou „v němž mu 
náleží podpora v době částečné 
zaměstnanosti podle zákona 
o zaměstnanosti“. 

 
Odůvodnění: 
Navrhujeme upravit terminologii v souladu 
s navrženým zněním zákona 
o zaměstnanosti. Znění tohoto zákona a 
dalších zákonů v gesci MPSV nebylo v 
době vypracovávání návrhu ustanovení 
§ 3 odst. 14 Ministerstvu zdravotnictví 
známo. 

 Moravskoslezský 
kraj 

K § 3 zákona č. 592/1992 Sb. 
Navrhujeme, aby namísto nového 
ustanovení odstavce 14 bylo stanoveno 
výslovně v odstavci 1, že podpora v době 
částečné zaměstnanosti je součástí 
vyměřovacího základu zaměstnance.  
 
Odůvodnění:  
Pokud je cílem předkladatelů, aby podpora 
byla předmětem zdanění a zákonných 
odvodů, pak je třeba postavit najisto a 
uvést, že podpora je součástí 
vyměřovacího základu pro účely stanovení 
výše pojistného, resp. že jde o příjem 
osoby zaměstnance ze závislé činnosti. 
V tom případě již nebude nový odstavec 
14 potřeba, neboť vše ostatní již bude 

Neakceptováno - Vyměřovacím základem pro pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění jsou příjmy podle § 6 ZDP, které nejsou od daně osvobozeny. Pokud se 
tedy o zdanitelný příjem nejedná, do vyměřovacího základu se nezahrne. V 
oblasti odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění není záměrem tento 
koncept měnit. Z tohoto důvodu nepovažujeme ani za vhodné nad rámec 
příslušného ustanovení vyjmenovávat některé příjmy, v daném případě podporu 
v době částečné zaměstnanosti, na které se platná znění příslušných ustanovení 
zákonů vztahují. Neboli je zákonem o daních z příjmů již dáno, zda se jedná o 
zdanitelný příjem či nikoli, a v návaznosti na to, zda se tento příjem do 
vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění zahrne či nikoli. 
 
K poslední části odůvodnění je nutno uvést, že případný doplatek pojistného se 
provede za ten měsíc, v němž podpora zaměstnanci náleží (viz ustanovení). 
Jedná se tak o jednoznačné vymezení, při kterém zaměstnavatel postup, resp. 
plnění svých povinností může předvídat. Pokud by se doplácení odvíjelo od toho, 
kdy podpora byla vyplacena, ať už směrem k zaměstnavateli či zaměstnanci, 
vedlo by to k častým nejasnostem. Jelikož podpora je splatná do 10 dnů od 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

vyplývat z pravidla, že podpora je součástí 
vyměřovacího základu zaměstnance. 
Současný text a koncepce budí dojem, že 
pro některé oblasti jde o součást 
vyměřovacího základu a pro některé 
nikoliv (např. pro účely nemocenského 
pojištění, kde je vyloučení uvedeno v § 18 
odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.). 
Navrhujeme tedy namísto vložení nového 
odstavce 14 upravit dosavadní odstavec 1 
(tj. tak, jak je to předkladateli navrhováno 
v ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 
155/1995 Sb. u důchodového pojištění). 
 
Nadto se v tomto ustanovení (odstavec 
14) zavazuje zaměstnanec dokonce 
k tomu, že uhradí třetinu pojištění, ačkoliv 
není zřejmé, zda bude hradit pojištění až 
tehdy, pokud mu bude podpora 
zaměstnavatelem vyplacena, neboť se 
sice hovoří o výplatě podpory zaměstnanci 
ze strany Úřadu práce, avšak vyplacení 
prostřednictvím zaměstnavatele. Není tak 
najisto postaveno, zda se za vyplacení 
podpory pro účely vyměřovacího základu 
bude považovat výplata podpory od ÚP 
ČR k zaměstnavateli, nebo až tehdy, kdy 
bude provedena faktická výplata 
zaměstnavatelem vůči zaměstnanci.  

podání žádosti, bude v zájmu zaměstnavatelů podat žádost o podporu co 
nejdříve. 
 
Připomínkové místo s tímto návrhem vypořádání nesouhasí a bude trvat na 

připomínce s uvedením tohoto návrhu  úpravy a doplnění  návrhu právní 

úpravy, a to v zájmu právní jistoty zaměstnanců i zaměstnavatelů, přičemž 

přikládáme i  odůvodnění a možný text změny právního předpisu v kontextu 

našeho vyjádření:  

1. Výslovné uvedení pravidla v ustanovení § 3 zákona č. 592/1992 sb., že 
příjem resp.  podpora v době  částečné zaměstnanosti se nezahrnuje 
do vyměřovacího základu zaměstnance (pro určení výše pojistného 
pro zdravotní pojištění, kdy je z pohledu MSK v podstatě lhostejno, zda 
toto bude uvedeno ve stávajícím ustanovení § 3 odst. 1, v novém 
navrženém odstavci 14, nebo zcela nově vytvořeném odst. 15. 

2. V kontextu dále  toho, že z uvedeného  vymezení charakteru  podpory 
(pro účely vyměřovacího základu zaměstnance a pro účely daně 
z příjmů) ze strany MZ je zřejmé, že jde o výjimku vůči  systému 
nemocenskému a důchodovému ( tj. každá oblast pojištění to bude mít 
tímto  stanoveno odlišně -  zdravotní, nemocenské i důchodové bude 
nastaveno zcela jinak), což souvisí s vymezením příjmů ze závislé 
činnosti, je tak zcela nezbytné, aby se k tomuto vyjádřilo i  MF a 
charakter podpory v době částečné zaměstnanosti byl jednoznačně 
vymezen ze strany MF v zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 sb., tj. o 
který příjem jde (nyní to navrhováno v předloženém materiálu není), 
neboť pokud má  MZ zato, že nejde o příjem dle § 6 zákona o dani 
z příjmů, tak by mělo  být toto výslovně uvedeno  v ustanoveních 
zákona o dani z příjmů, která představují skutečnost, že nejde o příjem, 
který je předmětem daně z příjmů, nebo jde o příjem od daně 
osvobozený – tj. v ustanovení § 3 odst. 4, nebo § 4, § 4a či § 19 zákona 
o dani z příjmů. Protože MZ není z hlediska věcné gesce ústředním 
správním orgánem, který je oprávněn  charakter podpory určovat, zda 
jde o příjem dle § 6 zákona o dani z příjmů. Tj. dle názoru MSK je 
v kontextu vyjádření MZ nezbytné, a by MF byl tento názor 
projednán z MF a do zákona o dani z příjmů aby se uvedlo, o jaký 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

příjem se jedná, tj. např. aby byla podpora v době částečné 
zaměstnanosti (vyplácená zaměstnanci) uvedena v § 4 zákona č. 
586/1992 Sb..  

  

Odůvodnění:  

S ohledem na skutečnost: 

- jak zní § 6 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., ve stávajícím 
znění  (v kontextu toho, že  tu  podporu bude vyplácet 
zaměstnanci  zaměstnavatel v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti 
zaměstnance),  

- jak zní stávající  odst. 1 v § 3 zákona č. 592/1992 Sb. (včetně 
výslovných výjimek také i  ve vztahu k plněním z úřadu práce pro 
zaměstnance – viz odst. 10 a 11 stávající znění) 

- a jak má být výslovně upraveno ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 
155/1995 Sb., i § 18 zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.,  

- i v kontextu toho, co níže uvádí MZ (ve žlutém textu), z čehož je zřejmé, 
že byť jde o příjem vyplacený zaměstnavatelem vůči zaměstnanci, jde 
(dle toho co uvádí MZ) o nikoliv příjem, ale jakousi náhradu za ztrátu na 
výdělku (dávku – podporu), 
 

pak má MSK zato, že z důvodu právní jistoty všech a při respektu konceptu 

odlišnosti zdrav. pojištění od návrhu charakteru podpory v  jiných pojištěních 

(resp. každé pojištění bude k této podpoře přistupovat odlišně)  by mělo znění 

Vámi navrhovaného ustanovení být upraveno tak, aby nevnikaly žádné 

pochybnosti různými výklady  (viz námi navržený  červený text v ustanovení § 

3):  

Přičemž zároveň vychází MSK z toho, že  vysvětlení, které níže uvádíte se 

žlutým označením, bude rovněž ve  vypořádání uvedeno. Pokud MZ má 

zato,  že ta podpora nebude vstupovat do vyměřovacího základu zaměstnance, 

pak nevidí MSK důvod, proč by tato skutečnost neměla být  výslovně 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

uvedena  do právní úpravy, aby to bylo všem pochopitelné  bez složitých 

konstrukcí, zda to je či není předmětem vyměřovacího základu a zda jde 

o  příjem dle § 6 zákona o dani z příjmů, či zda tam nejde o nějakou jinou 

výjimku. Takto to bude zřejmé  všem bez dlouhých následných polemik a 

různých výkladů mezi MPSV, MZ a MF.  

 

 Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Pokud nebude vyhověno připomínce 
ČMKOS pod č. 3, pokud jde o výši podpory 
v době částečné zaměstnanosti, ČMKOS 
nesouhlasí se zněním poslední věty 
předloženého návrhu změny uvedené v 
části III (změna zákona o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, Čl. III) týkající 
se § 3 zákona č. 592/1992 Sb., odstavce 
14, a požaduje, aby celý doplatek 
pojistného hradil zaměstnavatel vzhledem 
k tomu, že v době pobírání podpory 
v době částečné zaměstnanosti má 
zaměstnanec již výrazně nižší mzdu a 
z nevyplacené části mzdy má ještě uhradit 
zdravotní pojištění ve výši 4,5%. 

Neakceptováno  
Připomínkové místo na připomínce trvá. 
 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

ČÁST TŘETÍ 
změna zákona o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění 
 
Nesouhlasíme s tím, že zaměstnavatel 
(stejně jako poměrně i zaměstnanec) 
ponese břemeno zvýšeného zdravotního 
pojištění tak, jak je navrhováno, a 
doporučujeme využít průměrný 
vyměřovací základ za 3 nebo i více měsíců 
před obdobím, v němž je uplatňována 
částečná zaměstnanost. 
 

Akceptováno - Viz níže vypořádání připomínky Unie zaměstnavatelských svazů. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

V „bezprostředně“ předcházejícím měsíci 
může být vyměřovací základ menší až 
žádný, nebo naopak může 
dojít k neodůvodněnému znevýhodnění 
zaměstnanců, kterým byl v tomto měsíci 
vyplacen nepravidelný nadprůměrný 
příjem (např. roční odměna). 

 Hospodářská 
komora ČR 

Připomínka k Části třetí – změna 
zákona o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění k ustanovení § 3 
odst. 14   
Požadujeme, aby se pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění řídilo stejným principem 
jako pojistné na sociální zabezpečení, 
tzn., bylo hrazeno zaměstnancem i 
zaměstnavatelem ze mzdy za odvedenou 
práci v daném měsíci a nikoli fiktivně ze 
mzdy za předcházející měsíc.  
Odůvodnění: Jedná se o nepřiměřenou 
finanční zátěž, která významně sníží výši 
skutečně obdržené podpory. Už stávající 
právní úprava stanoví odvod pojistného 
z minimálního vyměřovacího základu, což 
v řadě případů bude samo o sobě 
znamenat vyšší než čistě proporcionální 
odvod ze mzdy částečně zaměstnaného. 
V případě podpory poskytované dle § 
120b odst. 1 písm. b), kterou lze očekávat 
při náhlých mimořádných událostech, 
může navíc docházet k problematické 
situaci, kdy mzda za  předchozí měsíc 
bude obsahovat mimořádné odměny. 
Zejména při plošné aktivaci kurzarbeitu lze 
předpokládat, že se nebude dařit celé 
ekonomice a v návaznosti na ní ani 
státnímu rozpočtu. Nerozumíme tomu, 

Neakceptováno 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

proč by zejména na úkor zaměstnavatelů 
(ale i zaměstnanců privátního sektoru) 
v obtížných časech celé ekonomiky měla 
být jedna část veřejných financí (systém 
zdravotního pojištění) nadstandardně 
privilegována. Takový selektivní přístup by 
byl neopodstatněným morálním hazardem 
v situaci, kdy celý soukromý sektor a velká 
část veřejného sektoru budou „utahovat 
opasky“.     

 Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

K části třetí – změna zákona o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění – ust. § 3 
odst. 14  

 
Navrhovaný text nového ust. § 3 odst. 14: 
 
14) Pokud je vyměřovací základ 
zaměstnance v měsíci, v němž mu náleží 
podpora v době částečné zaměstnanosti 
podle zákona o zaměstnanosti, nižší než 
aktuální výše průměrného výdělku 
zaměstnance, je zaměstnavatel povinen 
doplatit zdravotní pojišťovně pojistné ve 
výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. 
Doplatek podle věty první hradí z jedné 
třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin 
zaměstnavatel. Ustanovení o minimálním 
vyměřovacím základu podle předchozích 
odstavců se použije obdobně. 
 
Odůvodnění:  
Tento návrh se průběžně vyvíjel a některé 
z původně definovaných pojmů jsou již 
aktualizovány.  
 

Akceptováno 

Nové znění ustanovení § 3 odst. 14: 

14) Pokud je vyměřovací základ zaměstnance v měsíci, v němž mu náleží 

podpora v době částečné zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti, 

nižší než průměrný hrubý měsíční výdělek stanovený podle zákoníku práce 

pro toto období, je zaměstnavatel povinen doplatit zdravotní pojišťovně 

pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto částek. Ustanovení o minimálním 

vyměřovacím základu podle předchozích odstavců se použije obdobně. 

Doplatek podle věty první hradí z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin 

zaměstnavatel.  

Odůvodnění 

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

K bodu 1  (§ 3 odst. 14) 

V souvislosti se zavedením institutu podpory v době v částečné zaměstnanosti je 

nutno upravit ustanovení upravující vyměřovací základ, a to v případě 

zaměstnanců, kteří budou podporu pobírat. 

Stanoví se, že vyměřovacím základem zaměstnance v měsíci, v němž mu náleží 

podpora v době částečné zaměstnanosti, je vyměřovací základ, jak je nyní 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

1. Definice vyměřovacího základu z 
podpory v kurzarbeitu 
Podle MZd je správnější pracovat s 
pojmem "náleží" místo "je vyplácena" při 
dalším upřesnění a odkazu na jiný zákon, 
kde je definována " podpora v době 
částečné zaměstnanosti podle zákona o 
zaměstnanosti". 
 
2. Odkaz na průměrný výdělek 
Pojem "vyměřovací základ stanovený v 
měsíci, v němž mu podpora nenáleží a 
který bezprostředně předchází měsíci, v 
němž mu podpora náleží" je poměrně 
komplikovaný a těžko aplikovatelný. 
Vůbec nevím, jak by si s tím poradily firmy, 
které zpracovávají SW pro zpracování 
mezd. První nejasnost je v tom, se kterým 
měsícem se má vyměřovací základ 
vlastně porovnávat. V prvním měsíci 
podpory by se ještě dalo hovořit o 
předcházejícím měsíci. Pokud tedy vzniká 
nárok vždy za celé kalendářní měsíce a 
pokud v posledním měsíci nebyl 
vyměřovací základ krácen nebo nebyl 
vůbec stanoven (překážky, změna výše 
úvazku, přerušení zaměstnání, započtení 
příjmů z více úvazků či dohod atd.). Přesto 
by došlo k neodůvodněnému 
znevýhodnění zaměstnanců, kterým byl v 
posledním měsíci vyplacen nepravidelný 
nadprůměrný příjem (např. roční odměna). 
Od druhého měsíce by pak mohla 
vzniknout řada situací, které nebudou mít 
jasnou interpretaci, ke kterému měsíci se 
vlastně vztahuje porovnání (výplata jiných 

stanoven v ustanovení § 3. Pokud je tento vyměřovací základ nižší, než je částka 

průměrného hrubého měsíčního výdělku, jak jej stanoví zákoníku práce pro tento 

měsíc, je zaměstnavatel povinen doplatit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné 

ve výši 13,5 % z rozdílu těchto dvou částek. Přitom doplatek hradí z jedné třetiny 

zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel. Ustanovení o minimálním 

vyměřovacím základu zůstávají tímto novým ustanovením odstavce 14 

nedotčena.  

Při uplatnění institutu podpory v době částečné zaměstnanosti zaměstnavatel a 
při zachování současného právního stavu by v době výplaty podpory došlo 
k výraznému výpadku příjmů do systému veřejného zdravotního pojištění. Výše 
výpadku příjmů by závisel na tom, kolika zaměstnanců a v jaké platové úrovni by 
se podpora týkala.  

Další výpadek v příjmech v systému veřejného zdravotního pojištění by byl těžko 
udržitelný. Z tohoto důvodu se stanoví, aby i v měsících, kdy je podpora v době 
částečné zaměstnanosti zaměstnanci vyplácena, bylo odváděno pojistné 
alespoň v té úrovni, jaká odpovídá průměrnému výdělku, resp. aby vyměřovacím 
základem byl alespoň průměrný hrubý měsíční výdělek. Tím by měly být 
odstraněny i případné disproporce v odvodu pojistného, a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění by mělo být odváděno stále přibližně ve stejné úrovni. V zájmu 
co možná nejjednoduššího postupu a předvídatelnosti se vyměřovací základ 
stanoví tak, jak je doposud stanoveno v § 3, avšak nejméně ve výši průměrného 
hrubého měsíčního výdělku, a v zákonem stanovených případech při zachování 
minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

náhrad, přidělení na práci k jinému 
zaměstnavateli, přerušení režimu 
kurzarbeit atd.). Stanovení 
porovnávaného vyměřovacího základu z 
průměrné mzdy většinu nejasností řeší 
jednoznačně. 
 
3. Minimum 
Domnívám se, že dovětek s minimem není 
na škodu. Jde o podobné opatření jako je 
v § 3 odst. 12. Bez tohoto upřesnění by se 
mohlo stát, že nebude muset minimální 
vyměřovací základ platit, protože v odst. 4 
je sice stanovena povinnost odvádět 
pojistné alespoň z minimálního VZ, ale jen 
v případě "není-li dále stanoveno jinak". 
Tím "jinak" jsou myšleny především 
výjimky, ale v tomto případě by mohl být 
použit argument o samostatnosti 
následujícího ustanovení, a to by mohlo 
přebít základní pravidlo. 

  1. Část třetí, § 3, nově doplňovaný odst. 
14 

Navrhujeme upravit text odst. 14 
následujícím způsobem: 
„Pokud je vyměřovací základ 
zaměstnance v měsíci, v němž mu podle 
jiného právního předpisu vyplácí Úřad 
práce České republiky prostřednictvím 
zaměstnavatele podporu v době částečné 
zaměstnanosti (dále jen „podpora“), nižší 
než vyměřovací základ stanovený 
v měsíci, v němž mu podpora nenáleží a 
který bezprostředně předchází měsíci, 
v němž mu podpora náleží, je 
zaměstnavatel povinen doplatit zdravotní 

Viz výše. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

pojišťovně pojistné ve výši 13,5 % 
z rozdílu těchto základů. Doplatek podle 
věty první hradí z jedné třetiny 
zaměstnanec a ze dvou třetin 
zaměstnavatel.“. 
 
Odůvodnění: 
Slovo „bezprostředně“ v navrhovaném 
textu odst. 14 evokuje, že se jedná vždy o 
předcházející měsíc, což z našeho 
pohledu není správné např. za situace, 
kdy je podpora poskytována po delší 
časové období; v takovém případě by se 
dle našeho názoru mělo jednat o měsíc, 
který předchází měsíci poskytování 
podpory a nikoli o bezprostředně 
předcházející měsíc. 
Pro dokreslení situace uvádíme příklad: 

 květen bez podpory ÚP 

 červen s podporou ÚP – 
porovnáno s předcházejícím 
měsícem – květnem je v pořádku 

 červenec s podporou ÚP – mělo 
by být porovnáno dle našeho 
názoru s květnem (měsíc bez 
podpory), ne s červnem 
(bezprostředně předcházející 
měsíc), jak evokuje navrhované 
znění 

  2. Část třetí, § 3, nově doplňovaný odst. 
14  

Navrhujeme doplnit na konec 
navrhovaného textu odstavce 14 
následující větu: 
 

Viz výše. 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

„Platnost ustanovení § 3 odst. 8 a 9 není 
tímto nijak dotčena.“  
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení § 3 odst. 14 
neobsahuje zrušení/výjimku/ani potvrzení 
ve vztahu k § 3 odst. 8 a 9, které upravují 
podmínky dodržení minimálního 
vyměřovacího základu (dále jen „MVZ“). 
Z návrhu tak není zcela zřejmé, zda 
v měsících podpory z ÚP bude muset 
pojištěnec dodržet MVZ či nikoli (bude-li se 
na něj tato povinnost vztahovat). Dle 
logické úvahy – povinnost dodržet MVZ 
stanovená v § 3 odst. 8 a 9 není v návrhu 
odst. 14 zrušena a měla by tak stále platit. 
Návrh odst. 14 navíc o MVZ vůbec 
nehovoří, pouze říká, že dojde k porovnání 
prosté výše vyměřovacího základu. 
Navrhujeme proto, aby byla doplněna 
věta, která tento stav vyjasní, tedy stanoví, 
že dodržení MVZ bude stále platné. 
Pro ilustraci: 

 květen bez podpory ÚP – 
zaměstnanec, který nemusí 
dodržet v kalendářním měsíci 
minimální vyměřovací základ, má 
výši vyměřovacího základu 3 000 
Kč. Pojistné odvede z výše 
vyměřovacího základu, přičemž 
neprovádí doplatek do 
minimálního vyměřovacího 
základu. 

 červen s podporou ÚP – ten samý 
zaměstnanec se od 01. dne 
kalendářního měsíce stane 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

osobou, která musí dodržet 
minimální vyměřovací základ. 
Pak, pokud by § 3 odst. 14 rušil 
(nebo nebral v potaz) účinnost § 3 
odst. 8 a 9, došlo by pouze 
k prostému porovnání výše 
vyměřovacího základu. Pokud by 
v tomto kalendářním měsíci byl 
celkový vyměřovací základ opět 
3 000 Kč, pak by bylo pojistné 
opět odváděno z vyměřovacího 
základu 3 000 Kč, a to i přesto, že 
by mělo správně být odvedeno 
z minimálního vyměřovacího 
základu, který nyní (pro rok 2020) 
činí 14 600 Kč. 

  Část třetí, § 3, nově doplňovaný odst. 
14 
Jeví se jako mnohem praktičtější 
nepřihlížet k vyměřovacímu základu pouze 
jednoho bezprostředně předcházejícího 
měsíce před měsícem pobírání podpory, 
ale stanovit výši vyměřovacího základu 
například průměrem za 3 předcházející 
kalendářní měsíce – odpovídalo by to i 
podmínce, kdy podpora v době částečné 
zaměstnanosti náleží zaměstnanci, jehož 
pracovní poměr ke dni podání žádosti 
o  podporu v době částečné 
zaměstnanosti trvá alespoň 3 měsíce 
(navrhované znění § 120a odst. 2 zákona 
č.  435/2004 Sb.) 

Viz výše. 
 

Část čtvrtá, 
Změna zákona 
o 
důchodovém 

Ministerstvo financí Část čtvrtá a pátá návrhu zákona – Úpravu 
zákona o důchodovém pojištění a zákona 
o nemocenském pojištění požadujeme 

Neakceptováno - Části čtvrtá a pátá (zákon o důchodovém pojištění a zákon o 
nemocenském pojištění) jsou formulovány v souladu s legislativními pravidly; 
věcně jsou upravovány odlišné věci, a z připomínky nevyplývá, proč mají být tyto 
zákony upraveny obdobně jako zákon o zdravotním pojištění.   
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

pojištění provést analogicky k navržené úpravě 
zákona o zdravotním pojištění.   

Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Jelikož se pracovní úvazek vstupem do institutu PvDČZ nemění a nejsou dotčeny 
ani nároky zaměstnanců na případné dávky ze sociálních systémů, požadujeme 
odvod pojistného ze strany zaměstnavatele ve výši fikce plné mzdy zaměstnanců 
zařazených do PvDČZ. 
 

 Moravskoslezský 
kraj 

K zákonu č. 155/1995 Sb.  (s odkazem na 
navrženou změnu zákona č.  187/2006 
Sb.) 
Navrhujeme, aby doba, za kterou bude 
vyplácena zaměstnancům podpora, byla 
pro účely výpočtu nemocenských dávek a 
pro účely stanovení výše důchodových 
dávek (§ 12) shodně považována za dobu 
tzv. vyloučenou.  
 
Odůvodnění:  
Ani sama skutečnost, že by se podpora 
považovala za příjem a předmět odvodů, 
nemusí znamenat snížení dávek 
nemocenského a důchodového pojištění. 
A to z toho důvodu, že podporu 
v navrhované výši zřejmě nelze považovat 
za plnohodnotnou náhradu za ztrátu na 
výdělku osob, neboť vždy nějakou měrou 
bude ovlivněna její výše, a tudíž bez 
zavinění zaměstnance by byla ovlivněna i 
následná výše dávek důchodového a 
nemocenského pojištění. Proto jsme toho 
názoru, že tato doba by měla být 
považována (tj. oněch 9 měsíců podpory) 
za dobu vyloučenou pro dávky 
nemocenské i důchodové.  
 

Neakceptováno - Pro účely nemocenského pojištění je institut vyloučené doby 

použit, pro účely důchodového pojištění by byl zcela opomenut příjem z části 

úvazku (který může být i nadprůměrný), proto je zvoleno využití zápočtu příjmu 

z podpory v částečné nezaměstnanosti obdobně jako u renty poskytované z titulu 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

MSK nesouhlasí s vypořádáním, trvá na připomínce, neboť tento přístup 

bude znamenat, že v situaci nároku na nemocenskou dávku, nebude tento 

vyšší příjem započten pro výši nemocenských dávek.  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Jde pak i o sjednocení s návrhem změn v 
§ 18 odst. 2 a odst. 7 písm. d) zákona č. 
187/2006 Sb., kde se o vyloučení této 
doby pro účely nemocenských dávek 
hovoří.  

Část pátá, 
změna zákona 
o 
nemocenském 
pojištění 

Moravskoslezský 
kraj 

K § 18 zákona č. 187/2006 Sb. 
Navrhujeme, aby zápočet podpory do 
vyměřovacího základu v odstavci 2 byl 
upraven shodně jako v § 16 odst. 3 zákona 
č. 155/1995 Sb., tj., aby jak pro účely 
důchodového pojištění, tak pro účely 
nemocenského pojištění, byla podpora 
započtena do vyměřovacího základu.  
 
Odůvodnění:  
Máme za to, že přístup k zápočtu podpory 
pro účely vyměřovacího základu musí být, 
jak bylo opakovaně výše uvedeno, shodný 
jak pro účely zdravotního, tak sociálního, 
resp. nemocenského či důchodového 
pojištění (včetně příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti).  

Neakceptováno - Pro účely nemocenského pojištění je institut vyloučené doby 

použit, pro účely důchodového pojištění by byl zcela opomenut příjem z části 

úvazku (který může být i nadprůměrný), proto je zvoleno využití zápočtu příjmu 

z podpory v částečné nezaměstnanosti obdobně jako u renty poskytované z titulu 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. 

MSK nesouhlasí s vypořádáním, trvá na připomínce, neboť tento přístup 

bude znamenat, že v situaci nároku na nemocenskou dávku, nebude tento 

vyšší příjem započten pro výši nemocenských dávek.  

 

Část šestá, 
změna 
zákoníku 
práce 

Asociace malých a 
středních podniků  
a živnostníků ČR 

K 262/2006 Sb., zákoník práce: 
Navrhujeme doplnit 
Odůvodnění: Společně s přijetím 
navrhovaného zákonu doporučujeme 
revizi zákoníku práce způsobem, aby 
mohlo ze strany zaměstnavatelů docházet 
k pružnějším reakcím na trhu práce. 

Neakceptováno - Připomínka je svou podstatou nad rámec návrhu a je příliš 
obecná, není zřejmé v jakém smyslu by mělo dojít k posílení flexibility. 

 Svaz měst a obcí 
České republiky 

K čl. VI., změna zákoníku práce, k bodu 
2.: 
V uvedeném bodě je stanoveno, že se za 
§ 209 vkládá nový § 209a, který zní tak, 
že při překážkách v práci podle § 207 až 
209 nepřísluší zaměstnanci náhrada 
mzdy po dobu, po kterou mu přísluší 

Vypořádáno jinak - Ustanovení bude s ohledem na úpravu § 120c zákona o 

zaměstnanosti znít takto: „§ 209a 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

podpora v době částečné zaměstnanosti 
podle části páté hlavy VII zákona o 
zaměstnanosti. 
Uvedené znění však s ohledem na 
navrhovanou úpravu zákona o 
zaměstnanosti může být matoucí a 
nejasné. Není jasně a bezesporu 
uvedeno, že se jedná nejen o náhradu 
mzdy, ale rovněž o náhradu platu. Tím by 
mohlo při vzniku nepříznivé situace 
v návrhu specifikované dojít 
k nejasnostem a rozporům při řešení 
situace zaměstnavatelů – nepodnikatelů, 
u nichž dochází k odměňování platem. 
Navrhujeme, aby nově vložený § 209a 
zákoníku práce zněl takto: 

„§ 209a 
Při překážkách v práci podle § 207 až 209 
nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy 
nebo platu po dobu, po kterou mu přísluší 
podpora v době částečné zaměstnanosti 
podle části páté hlavy VII zákona o 
zaměstnanosti.“ 

Při překážkách v práci podle § 207 až 209 nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy 

po dobu, po kterou mu byla poskytována podpora v době částečné 

zaměstnanosti podle části páté hlavy VII zákona o zaměstnanosti.“. 

 

Část sedmá, 
VII, Účinnost 

Ministerstvo financí Vzhledem k nutným administrativně – 
technickým změnám, které si na straně ÚP 
ČR tato novela vyžádá, považujeme 
termín účinnosti 1. 11. 2020 za nereálný. 
Požadujeme zajistit eliminaci vícenákladů 
vzniklých kvůli nepřipravenosti IT systémů. 

Vysvětleno – MPSV využije zkušenosti s realizací programu Antivirus a jeho IT 
řešením a s technickým zajištěním PvČZ samozřejmě počítá.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Program Antivirus byl realizován v rámci APZ, se kterou má ÚP ČR bohaté 
zkušenosti jak z hlediska administrace, tak z hlediska zabezpečení IT podpory. 
Navrhovaný institut je něco zcela nového, mimo APZ a ÚP ČR bude moci využít 
své zkušenosti jen velmi omezeně. 
 
 

  Důvodová zpráva  
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

Obecně  Ministerstvo financí V důvodové zprávě je uvedeno, že 
aktuální právní úprava příspěvku v době 
částečné nezaměstnanosti je nevhodná 
z hlediska nastavení výše příspěvku a 
kvůli podmínce předchozího souhlasu 
vlády ke každé žádosti konkrétního 
zaměstnavatele. Požadujeme vysvětlit, 
proč MPSV přistoupilo k předkládané 
rozsáhlé úpravě zákona namísto úpravy 
stávajícího § 115 zákona o 
zaměstnanosti, a proč tedy není 
příspěvek realizován v rámci opatření a 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Vysvětleno – jde o celkový koncept podpory, který je v případě PvČZ zcela 
odlišný od ostatních nástrojů APZ. APZ je totiž příspěvkem pro zaměstnavatele, 
kdežto PvČZ je podporou zaměstnanců, kdy stát přebírá náklady za dobu jejich 
nepráce.  
Vyjádření připomínkového místa:  
Připomínkové místo nesouhlasí s vypořádáním. 
Nástroje a opatření APZ rozhodně nejsou podporou pro zaměstnavatele, ale 
slouží k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti (např. rekvalifikace, 
které jsou zaměřené na osoby). Z celkové koncepce návrhu není postaveno 
najisto, zda se jedná o podporu zaměstnanců či zaměstnavatelů. 
 
 

  Požadujeme upravit text důvodové 
zprávy, jelikož tvrzení, že navrhovaná 
právní úprava byla konzultována a 
zpracována ve spolupráci se všemi 
zainteresovanými subjekty je silně 
zavádějící, jelikož MF bylo seznámeno 
s již připraveným návrhem, se kterým 
zásadně nesouhlasilo. Z toho důvodu 
požadujeme doplnit text „návrh právního 
předpisu byl následně projednán se 
zástupci MF“ o výsledek tohoto jednání. 

Akceptováno.  
Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
 

Obecná část Ministerstvo 
zemědělství 

V důvodové zprávě v kapitole G. obecné 
části není dostatečně odůvodněn odhad 
počtu 150 tis. zaměstnanců, kterým bude 
poskytována podpora v době částečné 
zaměstnanosti. Uvedený odhad vychází 
pouze z nárůstu počtu nezaměstnaných v 
letech 2009-2014 nad hranici 400 tis. 
zaměstnanců, nezohledňuje však počet 
zaměstnanců, příjemců podpory, kteří 
budou částečně zaměstnáni. Z uvedených 
důvodů požadujeme provést aktualizaci 

Vysvětleno – náklady státního rozpočtu, stejně jako odhad podpořených 
zaměstnanců není možné zpřesnit. Realizace podpory obsahuje mnoho 
neznámých faktorů: 

- důvod spuštění – dosah opatření bude naprosto odlišný v případě lokální 
povodně a v případě globální ekonomické recese, 

- forma spuštění – dosah opatření bude naprosto odlišný v případě, že 
bude PvČZ spuštěna regionálně, sektorově, či celorepublikově, 

- výše průměrného výdělku podpořených zaměstnanců – výše podpory 
vychází z průměrného výdělku zaměstnance; náklady tedy výrazně 
ovlivní, zda bude do PvČZ zapojen sektor s vysokou či nízkou mzdovou 
hladinou, 
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Ustanovení 
(část 

materiálu) 
Připomínkové místo Připomínka Vypořádání 

výpočtu ekonomických dopadů v části 
týkající se případné závažné hospodářské 
recese. 
 

- doba čerpání podpory – bude záležet, zda, vzhledem ke spoluúčasti, 
budou zaměstnavatelé držet na PvČZ zaměstnance po celou podpůrčí 
dobu nebo jen po nezbytně nutnou,  

- reakce zaměstnanců – bude záležet, v jaké míře a po jakou dobu 
zaměstnanci, vzhledem ke klesající výši podpory, na PvČZ zůstanou, 

 
Vzhledem k výše uvedenému nezbývá při odhadu nákladů než vyjít 
z dosavadních zkušeností a učinit tak odhad maximální výše nákladů - tj. 
v případě plošného uzavření provozů využít statistiky dosavadního čerpání 
programu Antivirus a v případě hospodářské recese kalkulovat s počtem 
uchazečů o zaměstnání odpovídajícímu krizovému období v letech 2009 až 
2014.  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí.  

 Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Část I obecné části důvodové zprávy 
nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů (dále jen 
„DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 
 
DPIA se do takové míry míjí se smyslem 
a podstatou DPIA, že je nezbytné ji zcela 
přepracovat. DPIA je plná apodiktických 
(„Navrhovaný zákon je v souladu s 
[GDPR]“, „Navrhovaná právní úprava 
nepředstavuje zásah do ústavně 
zaručeného práva na soukromí.“) či zcela 
nepravdivých tvrzení („Navrhovaná 
úprava tedy nezasahuje do otázek 
ochrany soukromí a osobních údajů.“). 
Místo toho je třeba vzít za základ článek 
35 odst. 7 GDPR. Jak z toho ustanovení 
jasně vyplývá, podstatou DPIA jsou 
faktická tvrzení. Ta v rozporu s článkem 
35 odst. 7 písm. a) GDPR zcela absentují, 
přičemž zvláštní důraz je nutno klást na 

Akceptováno. Předkladatel konzultoval předkládaný návrh novely zákona o 
zaměstnanosti s pověřencem pro ochranu osobních údajů a upravil, resp. 
doplnil, příslušnou část DZ takto:  

 
„I. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu 

k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Oblast ochrany osobních údajů fyzických osob je v rámci navrhované novely 
potřeba posoudit ve vztahu k ustanovením týkajících se zpracování 
identifikačních údajů zaměstnanců, kterým vznikl nárok na podporu v částečné 
zaměstnanosti, v žádosti zaměstnavatele o tuto podporu.  
 
Podle článku 35 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR, bylo provedeno 
posouzení vlivu operací zpracování na ochranu osobních údajů fyzických osob – 
DPIA. V konkrétně posuzovaném případě se jedná o ochranu osobních údajů 
zaměstnanců zaměstnavatele, který žádá o podporu v době částečné 
nezaměstnanosti.  
 
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány Úřadem práce ČR výhradně 
pro účely posouzení oprávněnosti žádosti zaměstnavatele o podporu v době 
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účel zpracování. Toto nové zpracování 
(§ 120e odst. 6) je pak poté možné 
připodobnit stávajícímu („zajištěno 
stejným způsobem jako při poskytování 
příspěvku aktivní politiky zaměstnanosti“) 
a konstatovat, že vzhledem k tomu, že 
risika pro subjekty údajů jsou obdobná, 
tak jako opatření pro jejich zmírnění 
budou použita stávající. 
Doporučení je na stránkách ÚOOÚ.1 K 
tomu je vhodné konsultovat pověřence 
pro ochranu osobních údajů 
předkladatele a doplnit o jeho doporučení 
obecnou část důvodové zprávy nebo 
odůvodnění. 

 

částečné zaměstnanosti a pro účely průběžných a následných kontrol. Správcem 
osobních údajů bude Úřad práce ČR, resp. jeho příslušná krajská pobočka. 
Operace zpracování osobních údajů budou spočívat ve shromažďování 
identifikačních údajů zaměstnanců zaměstnavatele, které jsou povinnou 
náležitostí žádosti zaměstnavatele o podporu v době částečné zaměstnanosti, 
pouze na základě podání této žádosti zaměstnavatele a pro účely zpracování této 
žádosti, přičemž tyto údaje budou označeny jako velmi citlivé. Následně budou 
osobní údaje zaměstnanců zaneseny do informačního systému správce – úřadu 
práce, a to opět pouze v rámci operací určených k posouzení konkrétní žádosti 
zaměstnavatele.  
 
Pro posouzení vlivu zpracování osobních údajů v rámci navrhované legislativní 
úpravy na ochranu osobních údajů byla zhodnocena rizikovost pro subjekty údajů 
– tj. fyzické osoby - zaměstnance, jimž bude na základě žádosti jejich 
zaměstnavatele a následně jeho prostřednictvím poskytnuta podpora v době 
částečné zaměstnanosti, a zároveň byla vyhodnocena opatření k zabezpečení 
osobních údajů, pokud jde o volbu okruhu oprávněných osob přistupovat 
k osobním údajům a tyto údaje návazně zpracovat nebo jinak využívat.  
 
Navrhovaná právní úprava, včetně doplnění důvodové zprávy, byly z hlediska 
dodržení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a z hlediska 
souladu s GDPR, konzultovány s pověřencem pro ochranu osobních údajů 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Zpracování osobních údajů se provádí na 
základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tzn., že zpracování osobních údajů je 
zákonné, protože zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se 
na správce vztahuje, a v duchu recitálu 50 GDPR o slučitelnosti účelů  
i podle článku 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tedy jedná se o zpracování, které je 
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je pověřen správce – úřad práce. 
 
DPIA bylo provedeno na základě schématu „Návod na posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA)“ dostupného na 
webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: 
https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-
navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344, jakož i s využitím dokumentu „Pokyny 
pro posouzení vlivu na ochranu údajů a stanovení, zda „je pravděpodobné, že 
zpracování údajů bude mít za následek vysoké riziko“ pro účely nařízení 
2016/679“ 
(https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31892) – 
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dále jen „Pokyny“ a dokumentu „Seznam druhů operací zpracování 
(ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – 
Verze 1.0“ 
(https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=38940) - 
dále jen „Seznam druhů operací“.  
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů MPSV na základě konzultací 
s předkladatelem konstatoval, že navrhovaná novela zákona o zaměstnanosti 
přináší reálnou změnu dosavadního zpracování osobních údajů fyzických osob 
jen v minimální míře. Správce osobních údajů – úřad práce – bude na základě 
navrhované novely nově zpracovávat osobní údaje zaměstnanců 
zaměstnavatele, který podává žádost o podporu v době částečné zaměstnanosti 
k příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky, avšak vzhledem 
k tomu, že toto zpracování bude založeno na obdobném principu jako u ostatních 
zpracování osobních údajů v rámci žádostí zaměstnavatelů o příspěvky aktivní 
politiky zaměstnanosti, bude ve smyslu uvažované novelizace probíhat 
v podstatě bez výrazných změn z pohledu samotných operací zpracování (sběru 
a  provádění operací v nezbytně nutném rozsahu  a po nezbytně nutnou dobu) a 
rovněž jejich zabezpečení. V tomto smyslu se proto nejedná o nový typ 
zpracování osobních údajů subjektů údajů v resortu práce a sociálních věcí. 
 
Z pohledu způsobu a organizace zpracování osobních údajů bude využíván 
stejný informační systém jako pro obdobné příspěvky aktivní politiky 
zaměstnanosti, kde jsou osobní údaje o fyzických osobách 
uloženy/zpracovávány pouze pro účely posouzení oprávněnosti těchto žádostí a 
pro účely průběžných a následných kontrol. Zachován bude také okruh 
oprávněných osob, které budou s osobními údaji pracovat, resp. přístupových 
práv k nim. Také vzhledem k tomu, že za dosavadní období nejsou známy žádné 
incidenty týkající se újmy na právech a svobodě fyzických osob v této oblasti, 
neshledává pověřenec ani po aktivaci účinnosti předkládané novelizace v tomto 
směru žádné další, silnější nebo modifikované hrozby pro bezpečnost 
zpracovávaných osobních údajů klientů. Z toho plyne, že dosud realizovaná 

                                                           
1 https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 
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technická a organizační opatření na zabezpečení a ochranu osobních údajů jsou 
dostatečně přiměřená a účinná.  
 
V rámci prověření, respektive analýzy provedené předkladatelem, zda 
v současnosti zavedená technická a organizační opatření zaručují v dostatečné 
míře bezpečnost osobních údajů i pro zamýšlené a v novele popsané zpracování 
osobních údajů, resp. zda se v dostatečné míře aplikovaly povinnosti správce 
v podobě jak tzv. záměrné („by design“), tak i standardní („by default“) ochrany 
dle článku 25 GDPR, bylo předkladatelem vyhodnoceno, že ke zpracování 
osobních údajů fyzických osob -zaměstnanců, které budou uváděny jako 
identifikační údaje v žádosti zaměstnavatele o podporu v době částečné 
zaměstnanosti, bude využíván informační systém v oblasti státní politiky 
zaměstnanosti, který je úřadem práce používán při plnění jeho povinností 
vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce 
České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
k němuž mají přístup výhradně zaměstnanci a státní zaměstnanci úřadu práce 
s uživatelským oprávněním, přičemž se jedná o osoby, které zabezpečují 
příslušnou agendu. Bez uživatelské role a oprávnění pro práci s daty subjektů 
údajů nelze s daty v informačním systému v oblasti státní politiky zaměstnanosti 
pracovat a ani do informačního systému vstupovat. Uvedený postup ochrany 
osobních údajů je standardní součástí již zavedené dosavadní praxe úřadu 
práce. 
 
Závěr:  
 
Vzhledem k provedenému zhodnocení všech rizik v oblasti nakládání s osobními 
údaji dotčených fyzických osob, která předkladatel identifikoval jako možná 
v souvislosti s navrhovanou právní úpravou, a vzhledem ke skutečnosti, že 
zabezpečení osobních údajů dotčených fyzických osob – zaměstnanců, kterým 
vznikne nárok na poskytnutí podpory v době částečné zaměstnanosti, bude ze 
strany Úřadu práce České republiky jako příslušného orgánu pro její poskytování 
zajištěno stejným způsobem jako při poskytování příspěvků aktivní politiky 
zaměstnanosti, protože se jedná o obdobný postup, předkladatel konstatuje, že 
práva fyzických osob v oblasti ochrany osobních údajů nebudou navrhovanou 
novelou negativně dotčena. Úřad práce České republiky bude nakládat s údaji, 
které mu o svých zaměstnancích poskytne zaměstnavatel, výhradně pro účely 
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poskytnutí podpory v době částečné zaměstnanosti. Zaměstnanci Úřadu práce 
České republiky budou při posuzování nároku na podporu v době částečné 
zaměstnanosti respektovat pravidla ochrany osobních údajů a při své činnosti 
budou postupovat plně v souladu s pravidly důvěrnosti, mlčenlivosti a ochrany 
osobních údajů.“ 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Zvláštní část Ministerstvo financí Důvodová zpráva, str. 25 - Ke změně 
zákona o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištění – nutným 
, že „pokud bude vyměřovací základ v 
měsíci výplaty podpory nižší, musí 
zaměstnavatel doplatit pojistné do té 
částky, která byla nebo měla být odvedena 
za měsíc předcházející před výplatou 
podpory“. V materiálu je ale v příslušném 
paragrafu uvedeno, že „doplatek podle 
věty první hradí z jedné třetiny 
zaměstnanec a ze dvou třetin 
zaměstnavatel“. Požadujeme vyjasnit, kdo 
a v jaké výši bude skutečným plátcem 
doplatku pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Nicméně je jen obtížně 
obhajitelné, aby jiný, v tomto případě 
poměrně samostatný systém veřejného 
zdravotního pojištění, sloužil rovněž jako 
nástroj státní politiky zaměstnanosti, když 
pojistné na zdravotní pojištění platí i osoby 
bez příjmů z práce, nejsou-li "státními 
pojištěnci". 

Vysvětleno – Na základě jednání mezi MZD a MF bude upravena důvodová 
zpráva. 
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