
(platí od 291. 7. 2017 do 3128. 7. 2017)

435/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. května 2004
o zaměstnanosti

ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb.,
zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.

495/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č.

165/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č.

213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008

Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011

Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011

Sb., zákona č. 1/2012 Sb.
zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,

zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb.,
zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č.

195/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb.,.
zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 206183/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 4
Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva

na zaměstnání

 
(1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi

fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání.

(2)  Při  uplatňování  práva  na  zaměstnání  je  zakázána  jakákoliv  diskriminace  80).  Právo  na  zaměstnání  nelze
občanovi  odepřít  z  důvodu  pohlaví,  sexuální  orientace,  rasového  nebo  etnického  původu,  národnosti,  státního
občanství,  sociálního původu,  rodu,  jazyka,  zdravotního stavu,  věku, náboženství  či  víry, majetku, manželského a
rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických
stranách  nebo  politických  hnutích,  v  odborových  organizacích  nebo  organizacích  zaměstnavatelů;  diskriminace  z
důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.
 

§ 5
Vymezení některých pojmů

 
Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  identifikačními údaji
1.   u  fyzické osoby  jméno, popřípadě  jména, příjmení, popřípadě  rodné příjmení,  státní občanství,  rodné číslo

nebo datum a místo narození, nebyloli rodné číslo přiděleno, bydliště osoby,
2.  u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby,

3.  u fyzické osoby, která je podnikatelem, 8) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo,
místo podnikání, identifikační číslo, byloli přiděleno,



4.  u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České republice,
b)  bydlištěm

1.  u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na území České republiky,

2.  u cizince, 3) který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem anebo rodinným příslušníkem
občana  České  republiky,  adresa  trvalého  nebo  přechodného  pobytu  na  území  České  republiky,  a  pokud
takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky obvykle zdržuje,

3.   u cizince, 3) který není občanem Evropské unie ani  jeho  rodinným příslušníkem ani  rodinným příslušníkem
občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky,

4.   u cizince 3),  který není občanem Evropské unie ani  jeho  rodinným příslušníkem ani  rodinným příslušníkem
občana České republiky, a který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání
na  pracovní  pozici  vyžadující  vysokou  kvalifikaci  (dále  jen  "modrá  karta"),  vydaným  podle  jiného  právního
předpisu 72a), adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců (§ 147c),

c)  vážnými důvody důvody spočívající v
1.  nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2.    nezbytné  osobní  péči  o  fyzickou  osobu,  která  se  podle  zvláštního  právního  předpisu  považuje  za  osobu

závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo
ve stupni IV (úplná závislost) 3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na
své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jdeli o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje
za osobu blízkou,

3.  docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4.  místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5.  okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6.    zdravotních  důvodech,  které  podle  lékařského  posudku  brání  vykonávat  zaměstnání  nebo  plnit  povinnost

součinnosti  s  Úřadem  práce    krajskou  pobočkou Úřadu  práce  a  pobočkou Úřadu  práce  pro  hlavní město
Prahu (dále jen "krajská pobočka Úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, nebo

7.  jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných
zvláštního zřetele,

d)  soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole
a  jazykové  škole  s  právem  státní  jazykové  zkoušky  a  doba  prezenčního  studia  na  vysoké  škole  9),  a  to  včetně
prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku,

e)  nelegální prací,

1.  výkon závislé práce 81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah 82), nebo
2.  pokud fyzická osobacizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto

povolení,  jeli  podle  tohoto  zákona vyžadováno, nebo v  rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle
zákona o  pobytu  cizinců  na  území České  republiky,  nebo  v  rozporu  s modrou  kartou;  to  neplatí  v  případě
převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,

3.    pokud  fyzická  osobacizinec  vykonává  práci  pro  právnickou  nebo  fyzickou  osobu  bez  platného  povolení  k
pobytu na území České republiky, jeli podle zvláštního právního předpisu vyžadováno 3),

f)     povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle  jejich obvyklého seskupení na  trhu práce,  jejichž
výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost,.

g)    zastřeným zprostředkováním  zaměstnání  činnost  právnické  osoby  nebo  fyzické  osoby,  spočívající  v  pronájmu
pracovní  síly  jiné  právnické  osobě  nebo  fyzické  osobě,  aniž  by  byly  dodrženy  podmínky  pro  zprostředkování
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b).

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 25
 

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má
na území České republiky bydliště a která není
a)  v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
b)  osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se

pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu 27) považuje za osobu samostatně výdělečně
činnou,



c)  společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo
ředitelem  obecně  prospěšné  společnosti  anebo  vedoucím  organizační  složky  zahraniční  právnické  osoby
vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k  této společnosti pro společnost práci, za kterou  je  touto společností
odměňován  a  jeho  měsíční  nebo  průměrná  měsíční  odměna  spolu  s  případným  výdělkem  (odměnou)  podle
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

d)    členem  představenstva  nebo  správní  rady  nebo  statutárním  ředitelem  akciové  společnosti  vykonávajícím mimo
pracovněprávní  vztah  k  této  společnosti  pro  společnost  práci,  za  kterou  je  touto  společností  odměňován  a  jeho
měsíční  nebo  průměrná  měsíční  odměna  spolu  s  případným  výdělkem  (odměnou)  podle  odstavce  3  přesáhne
polovinu minimální mzdy,

e)    členem  dozorčí  rady  obchodní  společnosti  vykonávajícím  mimo  pracovněprávní  vztah  k  této  společnosti  pro
společnost práci, za kterou je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s
případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

f)   členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem
odměňován  a  jeho  měsíční  nebo  průměrná  měsíční  odměna  spolu  s  případným  výdělkem  (odměnou)  podle
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

g)  soudcem,
h)  poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského parlamentu,
i)      členem  zastupitelstva  územního  samosprávného  celku,  jestliže  jsou  mu  vypláceny  odměny  jako  členům

zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,
j)   prezidentem republiky,
k)  členem vlády,
l)   prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního úřadu,
m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochrance práv,
n)   členem Rady pro  rozhlasové a  televizní vysílání, členem Rady Ústavu pro studium totalitních  režimů, předsedou

Energetického  regulačního  úřadu,  členem Rady  Českého  telekomunikačního  úřadu,  členem Národní  rozpočtové
rady, finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,

o)    nuceným správcem nebo správcem podle  zvláštního právního předpisu 28),  prokuristou  nebo  likvidátorem podle
zvláštního právního předpisu, 29) a to v době, kdy tuto činnost vykonává,

p)  osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na
přechodnou  dobu,  jeli  těmto  osobám  vyplácena  odměna  pěstouna  podle  §  47j  odst.  1  písm.  c)  a  d)  zákona  o
sociálněprávní ochraně dětí,

q)  výdělečně činná v cizině,
r)   fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, nebo
s)    fyzickou  osobou pověřenou obchodním  vedením,  která  tuto  činnost  vykonává  za  odměnu mimo pracovněprávní

vztah a  její měsíční  nebo průměrná měsíční  odměna  spolu  s  případným výdělkem  (odměnou)  podle  odstavce 3
přesáhne polovinu minimální mzdy,

t)   předsedou nebo místopředsedou Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

a)  je uznána dočasně neschopnou práce,
b)  vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,
c)  pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo

d)  je invalidní ve třetím stupni 32a), s výjimkou fyzické osoby, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné
činnosti za zcela mimořádných podmínek 32b).
(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a)    výkon  činnosti  na  základě  pracovního  nebo  služebního  poměru,  pokud  měsíční  výdělek  nepřesáhne  polovinu
minimální mzdy, nebo

b)  výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna
nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 60
 

(1)  Povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  podle  §  14  odst.  3  písm.  b)  vydává  generální  ředitelství  Úřadu
práce na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o



a)  povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky,
b)  povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky, nebo
c)  povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.

(2)  Podmínkou  udělení  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  fyzické  osobě  je  dosažení  věku  18
let,  plnásvéprávnost,  bezúhonnost,  odborná  způsobilost,  a  bydliště  na  území  České  republiky  a  skutečnost,  že
fyzická  osoba  v  posledních  3  letech  nevykonávala  funkci  odpovědného  zástupce  u  právnické  osoby,  statutárního
orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle
§ 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti,
které vedly k odejmutí tohoto povolení.

(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání  fyzické osobě vymezené zákonem o volném
pohybu služeb 9b) je dosažení věku nejméně 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na
území České republiky a pokud takové bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území České republiky.

(4) Za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný
trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.

(5)  Bezúhonnost  se  dokládá  výpisem  z  evidence Rejstříku  trestů,  který  nesmí  být  starší  3 měsíců.  Za  účelem
doložení bezúhonnosti si generální ředitelství Úřadu práce vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6)  Zahraniční  fyzická  osoba  dokládá  bezúhonnost  též  odpovídajícími  doklady  vydanými  státem,  jehož  je
občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že
stát  takový  doklad  nevydává,  čestným  prohlášením  učiněným  před  příslušným  správním  nebo  soudním  orgánem
tohoto státu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.

(7)  Právnická  osoba  se  sídlem mimo  území  České  republiky  dokládá  bezúhonnost  též  odpovídajícími  doklady
vydanými  státem,  ve  kterém má  sídlo,  jakož  i  státy,  ve  kterých  v  posledních  3  letech  působila  alespoň  po  dobu  6
měsíců. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.

(8)  Za  odborně  způsobilou  se  považuje  fyzická  osoba,  která má  ukončené  vysokoškolské  vzdělání  a  nejméně
dvouletou  odbornou  praxi  v  oblasti  zprostředkování  zaměstnání  nebo  v  oboru,  pro  který  má  být  zprostředkování
zaměstnání  povoleno,  anebo  která  má  střední  vzdělání  s  maturitní  zkouškou,  vyšší  odborné  vzdělání  nebo  vyšší
odborné  vzdělání  v  konzervatoři  a  nejméně  pětiletou  odbornou  praxi  v  oblasti  zprostředkování  zaměstnání  nebo  v
oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.

(9)  Uznávání  odborné  kvalifikace  a  praxe  získané  mimo  území  České  republiky  se  řídí  zvláštním  právním
předpisem.

(10) Podmínkou udělení povolení právnické osobě  je splňování podmínky  její bezúhonnosti podle odstavce 4,
jakož i splnění podmínek podle odstavců 2, 4 až 6 a 8 fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro
účely zprostředkování zaměstnání (dále jen "odpovědný zástupce"). V případě právnické osoby vymezené zákonem
o  volném  pohybu  služeb  9b)  je  podmínkou  udělení  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  splňování  podmínek
uvedených  v  odstavcích  3  až  6  a  8  odpovědným  zástupcem.  Fyzická  osoba  může  být  ustanovena  do  funkce
odpovědného  zástupce  pouze  u  jedné  právnické  osoby.  Funkci  odpovědného  zástupce  lze  vykonávat  pouze  v
pracovním  poměru  s  pracovní  dobou  sjednanou  v  rozsahu  nejméně  20  hodin  týdně;  splnění  této  podmínky  se
nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické
osoby. Fyzická osoba podle věty  třetí nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání  jako
fyzická osoba.

(11)  U  právnických  nebo  fyzických  osob  uvedených  v  §  14  odst.  4  je  Úřad  práce  oprávněn  přezkoumat  jejich
způsobilost  poskytovat  zprostředkovatelskou  činnost,  pokud  existuje  důvodné  podezření,  že  dochází  k  závažnému
ohrožení  chráněných  zájmů  nebo  k  neoprávněnému  poskytování  zprostředkovatelské  činnosti.  Při  přezkoumání
postupuje Úřad práce podle zvláštních právních předpisů.

(12)  Žádost  o  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  se  podává na  generálním  ředitelství Úřadu práce  nebo
prostřednictvím jednotných kontaktních míst 9b).

(13) K posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně jejích příloh generální ředitel Úřadu
práce zřídí  komisi  pro udělování povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  jako poradní orgán  (dále  jen  "komise").
Komise má nejméně 5 členů a  je složena ze státních zaměstnanců Úřadu práce, ministerstva a dalších  fyzických
osob,  které  musí  být  ve  vztahu  k  projednávané  žádosti  nestranné.  Předsedu  a  jednotlivé  členy  komise  jmenuje
generální  ředitel Úřadu práce  tak, aby většina členů nebyla státními zaměstnanci  tohoto úřadu. Komise předkládá
generálnímu  řediteli  Úřadu  práce  návrh  rozhodnutí  o  žádosti  o  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání.  Činnost
komise materiálně, organizačně a finančně zabezpečuje Úřad práce.
 

 

§ 60a
 



(1)  Další  podmínkou  pro  udělení  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  právnické  nebo  fyzické  osobě  je
souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce. V
žádosti generální  ředitelství Úřadu práce uvede  identifikační údaje právnické osoby a  jejího odpovědného zástupce,
popřípadě  odpovědných  zástupců,  nebo  fyzické  osoby  žádající  o  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání.
Ministerstvo  vnitra  při  zpracování  svého  závazného  stanoviska  posoudí  udělení  povolení  ke  zprostředkování
zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

(2)  Při  zajišťování  informací  potřebných  pro  vydání  závazného  stanoviska  podle  odstavce  1  je  Ministerstvo
vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů 39a) žádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat
jménem žádající právnické osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat
o  informace  k  uvedeným  osobám  Policii  České  republiky,  zpravodajské  služby  nebo  jiné  orgány  veřejné
správy. Ministerstvo vnitra  je při zpracování svého závazného stanoviska oprávněno za účelem posouzení udělení
povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob
vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo právnické osoby, sídlo fyzické
osoby, neníli jím její bydliště, a pracoviště podle § 61 odst. 2 písm. d) a § 61 odst. 4 písm. d).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 60b
 

(1) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b)
je povinna poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč.

(2)  Kauce  se  poskytuje  na  výzvu  generálního  ředitelství  Úřadu  práce  složením  částky  na  zvláštní  účet
generálního  ředitelství  Úřadu  práce  po  splnění  všech  stanovených  podmínek  pro  udělení  povolení  ke
zprostředkování zaměstnání žádající právnickou nebo fyzickou osobou.

(3) Dojdeli  k  zániku povolení  ke zprostředkování  zaměstnání,  stává se složená částka přeplatkem právnické
nebo  fyzické  osoby,  které  povolení  zaniklo.  Jeli  takto  vzniklý  přeplatek  vratitelným přeplatkem,  vrátí  jej  generální
ředitelství Úřadu práce do 60 dnů ode dne zániku tohoto povolení.

(4) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 62
 

(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se uvedou
a)  identifikační údaje právnické osoby,
b)  identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa narození,
c)  forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání povoluje,
d)  doba, na kterou se povolení vydává.

(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se uvedou
a)  identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla a místa narození,
b)  forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání povoluje,
c)  doba, na kterou se povolení vydává.

(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) se vydává maximálně na dobu 3 let. V
případě  podání  další  žádosti  o,  s  výjimkou  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  podle  §  14  odst.  1  písm.  b)
nejdříve  3 měsíce  před  uplynutím  platnosti  předchozího  povolení  vydaného  ke  zprostředkování  zaměstnání  touto
formou,  se  povolení  vydává  na  dobu  neurčitou  jako  opakované,  a  to  za  podmínky,  že  předchozí  povolení  ke
zprostředkování  zaměstnání  nezaniklo  z  důvodu  uvedeného  v  §  63  odst.  1  písm.  a),  b)  nebo  d)  před  vydáním
opakovaného povolení. Povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  formou  uvedenou  v  §  14  odst.  1  písm.  a)  a  c)),
které se právnickým nebo fyzickým osobám, na něž se vztahuje zákon o volném pohybu služeb 9b), vydává na dobu
neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané na dobu určitou lze vydat opakovaně.
 

§ 63
 

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká
a)  smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,



b)  výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku,

c)  uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo

d)  rozhodnutím ministerstva o odejmutí povolení.

(2) Generální ředitelství Úřadu práce rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže

a)    právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  přestane  splňovat  podmínky  uvedené  v  §  60  pro  udělení  povolení  ke

zprostředkování zaměstnání,

b)  právnické osobě je uložen trest zákazu činnosti
 92)

, která spočívá ve zprostředkování zaměstnání,

c)    právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  zprostředkovává  zaměstnání  v  rozporu  s  vydaným  povolením  ke

zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto zákona,

d)  právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění podle § 58a nebo nedoloží

generálnímu  ředitelství  Úřadu  práce  do  2  měsíců  ode  dne  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o  povolení  ke

zprostředkování zaměstnání doklad o sjednání tohoto pojištění,

e)  právnická osoba nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo 309 zákoníku

práce,

f)   právnická osoba nebo fyzická osoba opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59,

f)  g)    právnická  osoba  zprostředkovává  zaměstnání  v  době  pozastavení  výkonu  činnosti  podle  zvláštního

zákona
 92)

, nebo

gh)  právnická osoba nebo fyzická osoba o to požádá, nebo.

h)  právnická nebo fyzická osoba nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu

práce u uživatele.

(3)  Generální  ředitelství  Úřadu  práce může  rozhodnutím  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  odejmout,

jestliže právnická nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 307b, 308 nebo § 309 odst.

2, 3, 5 a 6 zákoníku práce.

(4(3) Generální ředitelství Úřadu práce na základě podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení o odnětí povolení ke

zprostředkování  zaměstnání  právnické  osobě  nebo  fyzické  osobě.  V  tomto  řízení  Ministerstvo  vnitra  vydá  nové

stanovisko podle § 60a. Generální ředitelství Úřadu práce na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra

povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím odejme.

(54) Byloli povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů uvedených v odstavci 2 písm. a) až f),

odstavci  3  nebo  4g)  a  v  odstavci  3,  může  právnická  nebo  fyzická  osoba  požádat  o  vydání  povolení  ke

zprostředkování  zaměstnání  nejdříve  po  uplynutí  3  let  ode  dne  právní  moci  rozhodnutí  o  odejmutí  povolení  ke

zprostředkování zaměstnání.

(65)  Generální  ředitelství  Úřadu  práce  v  rozhodnutí  o  odejmutí  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  z

důvodů  uvedených  v  odstavcích  2  až  4a  3  stanoví  den,  ke  kterému  je  právnická  nebo  fyzická  osoba  povinna

zprostředkovatelskou  činnost  ukončit.  Ode  dne  doručení  rozhodnutí  o  odejmutí  povolení  ke  zprostředkování

zaměstnání  může  právnická  nebo  fyzická  osoba,  které  bylo  povolení  ke  zprostředkování  zaměstnání  odňato,

vykonávat pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného rozhodnutí.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 66

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení
zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou

nebo fyzickou osobu
 

Zprostředkováním  zaměstnání  agenturou  práce  podle  §  14  odst.  1  písm.  b)  se  rozumí  uzavření  pracovního

poměru  nebo  dohody  o  pracovní  činnosti  mezi  fyzickou  osobou  a  agenturou  práce  za  účelem  výkonu  práce  u

uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele  jen na základě

písemné  dohody  o  dočasném  přidělení  zaměstnance  uzavřené  s  uživatelem  podle  zvláštního  právního

předpisu.
  42)42)

  Agentura  práce  nemůže  dočasně  přidělit  k  výkonu  práce  u  uživatele  zaměstnance,  kterému  byla

vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 95

 



(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, máli být cizinec, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt,
svým  zaměstnavatelem  na  základě  smlouvy  s  českou  právnickou  nebo  fyzickou  osobou  vyslán  k  výkonu  práce  na
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.

(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky k
plnění úkolů vyplývajících z  této smlouvy,  je  tuzemská právnická nebo  fyzická osoba povinna projednat s příslušnou
krajskou pobočkou Úřadu práce zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

(3)  Žádost  o  vydání  povolení  k  zaměstnání  pro  vysílané  cizince  podává  právnická  nebo  fyzická  osoba,  která
uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě budou cizinci vysláni na území České republiky
k  plnění  úkolů  vyplývajících  z  této  smlouvy.  Tato  osoba  je  odpovědna  za  to,  že  cizinci  mají  platná  povolení  k
zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

(4)  Jeli  obsahem  smlouvy  podle  odstavce  1  dočasné  přidělení  cizince  k  výkonu  práce  k  uživateli,  krajská
pobočka Úřadu práce může povolení k zaměstnání vydat pouze tehdy, pokud bylo jeho zahraničnímu zaměstnavateli
vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání a současně se jedná o oznámené volné pracovní místo, které nelze
s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak (§ 92 odst. 1povolení k
zaměstnání nevydá (§ 66).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 113

Společensky účelná pracovní místa
 
(1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje

na  základě  dohody  s Úřadem práce  a  obsazuje  je  uchazeči  o  zaměstnání,  kterým  nelze  zajistit  pracovní  uplatnění
jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s Úřadem práce
uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může
Úřad práce poskytnout příspěvek.

(2)  Máli  být  zřízeno  více  než  5  pracovních  míst,  je  Úřad  práce  povinen  vyžádat  si  vypracování  odborného
posudku.

(3)  Výše  příspěvku  na  zřízení  jednoho  společensky  účelného  pracovního  místa,  pokud  v  kalendářním  měsíci
předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrného podílu
nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za
první  až  třetí  čtvrtletí  předchozího  kalendářního  roku  a  při  zřízení  více  než  10  pracovních  míst  na  základě  jedné
dohody  může  výše  příspěvku  na  zřízení  jednoho  společensky  účelného  pracovního  místa  činit  maximálně
šestinásobek této průměrné mzdy.

(4)  Výše  příspěvku  na  zřízení  jednoho  společensky  účelného  pracovního  místa,  pokud  v  kalendářním  měsíci
předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrného podílu
nezaměstnanosti  v České  republice  nebo  je  vyšší, může maximálně  činit  šestinásobek  průměrné mzdy  v  národním
hospodářství  za  první  až  třetí  čtvrtletí  předchozího  kalendářního  roku  a  při  zřízení  více  než  10  pracovních míst  na
základě  jedné  dohody  může  výše  příspěvku  na  zřízení  jednoho  společensky  účelného  pracovního  místa  činit
maximálně osminásobek této průměrné mzdy.

(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše
vynaložených  prostředků  na  mzdy  nebo  platy  na  zaměstnance  přijatého  na  vyhrazené  pracovní  místo,  včetně
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění,  které  zaměstnavatel  za  sebe  odvedl  z  vyměřovacího  základu  tohoto  zaměstnance. Příspěvek může  být
poskytován nejdéle po dobu 2412 měsíců.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Přestupky
§ 139

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b)  zprostředkuje zaměstnání bez povolení,
c)  vykonává nelegální práci,
d)  umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,
e)  nesplní oznamovací povinnost podle § 87,
f)   umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,



g)    jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, neprokáže svou totožnost podle §
132,.

h)   nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání
generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2, nebo

i)   zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g).
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel

a)  v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst
vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,

b)  nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou v § 81,
c)   ve stanovené  lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o

ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů,
d)  nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou, nebo
e)    neuvede  v evidenci  vedené podle § 81 odst.  3  požadované údaje nebo  v ní  uvede neúplné nebo nepravdivé

údaje, nebo
f)      nemá  v místě  pracoviště  kopie  dokladů  prokazujících  existenci  pracovněprávního  vztahu  podle  §  136  odst.  1

nebo 2.
e)    nemá  v místě  pracoviště  kopie  dokladů  prokazujících  existenci  pracovněprávního  vztahu  podle  §  136  odst.  1

nebo 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. a) aneboa podle odstavce 2 písm. a) neboa b),) lze uložit
pokutu do 1 000 000 Kč,

b)  2 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b)  podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c)  100 000 Kč,  jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo), e) aneboa odstavce 2 písm. d) a e)  lze uložit

pokutu do 100 000 Kč,
d)  podle odstavce 2 písm. d),
d)  c) a f) lze uložit pokutu do 500 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo e),
e)  5 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f) nebo i),
d) a f)   200 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč, jdeli o přestupek
f)   podle odstavce 1 písm. g),g) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
g)  20 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. h).
 

§ 140
 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se přestupku dopustí tím, že

a)  poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b)  zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při zprostředkování zaměstnání tento zákon

nebo dobré mravy,
c)  umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2,
d)  nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou,
e)  umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,.
f)     nedoloží ve stanovené lhůtě ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání

generálnímu ředitelství Úřadu práce doklad o sjednání pojištění podle § 58a odst. 2, nebo
g)  zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g).

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel
a)  v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst

vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
b)  nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou v § 81,
c)  ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o

ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, nebo
d)    nemáneuvede  v  místě  pracoviště  kopie  dokladů  prokazujících  existenci  pracovněprávního  vztahuevidenci

vedené podle § 13681 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo



e)  nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že neprovede vyšetření zdravotního stavu podle § 9

odst. 1 nebo je neprovede ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 1 nebo 2.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. a) aneboa podle odstavce 2 písm. a) neboa b),
b)  2 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b)  2 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
c)  500 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo da e),
d)  100 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 2 písm. d),
e)  50 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 3,
f)   10 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. c),) a e) nebo g), nejméně však ve výši, nejméně však

ve výši 50 000 Kč,.
g)  20 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. f).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 147

 
(1) Povinnost uvedená v § 81 se vztahuje též na služební úřady. Pro účely plnění povinnosti uvedené v § 81 se

služební úřad při  zaměstnávání státních zaměstnanců ve služebním poměru považuje za zaměstnavatele a státní
zaměstnanec se považuje za zaměstnance v pracovním poměru.

(2) Na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru, a zaměstnanců obce zařazených do
obecní  policie  a  občanských  zaměstnanců  ozbrojených  sil  České  republiky  100)  se  nevztahují
ustanovení  §  80,  81a  8185;  povinnost  uvedená  v  §  81  se  nevztahuje  na  Český  báňský  úřad  a  obvodní  báňské
úřady, 70),) pokud jde o zaměstnávání báňských inspektorů. Ustanovení § 80 a 81 se nevztahují na poskytovatele
zdravotnické záchranné služby, pokud jde o zaměstnávání členů výjezdových skupin.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 147b

 
Státní  orgány,  obce  a  kraje  a  jejich  orgány,  další  právnické  a  fyzické  osoby  sdělují  na  výzvu Úřadu  práce  a

ministerstva bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pro
nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku
v  rámci  aktivní  politiky  zaměstnanosti,  příspěvku  na  podporu  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením,  pro
povolení k zaměstnání cizince, pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte a pro kontrolní
činnost  a  dále  Úřadu  práce  údaje  související  s  plněním  povinného  podílu  zaměstnávání  osob  se  zdravotním
postižením,  včetně  způsobů  plnění,  a  Státnímu  úřadu  inspekce  práce,  oblastním  inspektorátům  práce  údaje
rozhodné pro účely kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením; mohou tak učinit
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

 
 

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

Směrnice Evropského parlamentu  a Rady  95/46/ES  ze  dne  24.  října  1995 o  ochraně  fyzických  osob  v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Směrnice Evropského  parlamentu  a Rady  96/71/ES  ze  dne  16.  prosince  1996  o  vysílání  pracovníků  v
rámci poskytování služeb.



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

osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.

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

zacházení v zaměstnání a povolání.

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

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

zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

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

zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.

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

jejich  rodinných  příslušníků  svobodně  se  pohybovat  a  pobývat  na  území  členských  států,  o  změně

nařízení  (EHS)  č.  1612/68  a  o  zrušení  směrnic  64/221/EHS,  68/360/EHS,  72/194/EHS,  73/148/EHS,

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

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

kvalifikací.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2006/54/ES  ze  dne  5.  července  2006  o  zavedení  zásady

rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované

znění).

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

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

státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

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

pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.

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

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

86/613/EHS.

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

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

třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém

členském státě.

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

96/71/ES  o  vysílání  pracovníků  v  rámci  poskytování  služeb  a  o  změně  nařízení  (EU)  č.  1024/2012  o

správní  spolupráci  prostřednictvím  systému  pro  výměnu  informací  o  vnitřním  trhu  ("nařízení  o  systému

IMI").

2)       § 11 zákoníku práce.

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

pozdějších předpisů.

3a)    § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4)       § 8 odst. 1 zákoníku práce.

5)       Například § 21 obchodního zákoníku.

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

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7)        § 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

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

školách), ve znění pozdějších předpisů.

9b)     Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

11)         Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České  republiky a území obvodů hlavního města

Prahy.

12)      Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

13)      Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14)      Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění

pozdějších předpisů.

14a)    Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.



15)     Zákoník práce.

17)     Čl. 43 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

18)     Čl. 49 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

19)          Zákon č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o  změně některých  zákonů,  ve  znění pozdějších

předpisů.

20)          Rozhodnutí  Komise  ze  dne  23.  prosince  2003,  kterým  se  provádí  nařízení  Rady  (EHS)  č.  1612/68  o

vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání.

21)     Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů.

22)     § 83a zákoníku práce.

23)      Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

24)           Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách  jejich poskytování  (zákon o zdravotních

službách).

27)     § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

28)          Například  zákon  č.  21/1992 Sb.,  o  bankách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  328/1991 Sb.,  o

konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

29)     § 70 a následující obchodního zákoníku.

32a)    § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32b)    § 39 odst. 4 písm. f) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32c)   § 45a odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění

zákona č. 214/2006 Sb.

32d)   § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

32g)    § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

33)      § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.

34)      § 131 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

           § 157 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění

pozdějších předpisů.

35)     Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35a)        Zákon  č.  198/2002 Sb.,  o  dobrovolnické  službě  a  o  změně některých  zákonů  (zákon  o  dobrovolnické

službě), ve znění pozdějších předpisů.

35b)    Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

36)      § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

37)     § 275 zákoníku práce.

38)          Zákon  č.  1/1992  Sb.,  o  mzdě,  odměně  za  pracovní  pohotovost  a  o  průměrném  výdělku,  ve  znění

pozdějších předpisů.

39)     § 3 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. a) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

39a)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

40)     Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,

zákon  č.  41/1993  Sb.,  o  ověřování  shody  opisů  nebo  kopie  s  listinou  a  o  ověřování  pravosti  podpisu

obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.

41)     Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

41a)      §  8  odst.  1  písm.  c)  zákona  č.  582/1991 Sb.,  o  organizaci  a  provádění  sociálního  zabezpečení,  ve  znění

zákona č. 479/2008 Sb.

42)     § 38a odst. 2 zákoníku práce.

42a)        Zákon  č.  309/2006 Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v

pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo  poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

43)     Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

44)            §  44a  odst.  4  písm.  c)  zákona  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

45)      § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb.



46)      Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
50)      Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
51)     Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
52)     § 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
52b)   § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.
52c)    Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
52d)      Například zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti výkonu nelékařských

zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně
některých souvisejících zákonů  (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

52e)    Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52f)         Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

výsledků  dalšího  vzdělávání  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  uznávání  výsledků  dalšího
vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

           Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
52g)    Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982

Sb., vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.
53)          Zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  způsobilosti  k  výkonu  nelékařských

zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

54)     § 141a zákoníku práce.
Vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání,
ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb.

55)          Zákon  č.  72/2000  Sb.,  o  investičních  pobídkách  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  investičních
pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.

57)     § 11 zákoníku práce.
58)          Zákon  č.  121/2000 Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s  právem  autorským  a  o  změně

některých zákonů (autorský zákon).
59)     Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
61)     Například § 21 zákoníku práce, § 18 zákona č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb., § 20 zákona

č.  143/1992  Sb.,  o  platu  a  odměně  za  pracovní  pohotovost  v  rozpočtových  a  v  některých  dalších
organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.

62)      Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
64)          Zákon  č.  320/2001 Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

67)      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
68)     § 266 zákoníku práce.
69)     § 7 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb.
70)         Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších

předpisů.
71a)    Například § 8 trestního zákona.
72)     § 3 zákona č. 251/2005 Sb.
72a)    § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.
73)      § 67 zákoníku práce.
74)      § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

§ 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
zákona č. 530/2005 Sb.

75)      Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.
76)      § 2 zákona č. 73/2011 Sb.
77)           § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o  informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších

zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb.



78)      § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
79)      § 52 písm. h) zákoníku práce.
80)           Zákon č. 198/2009 Sb., o  rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
81)      § 2 zákoníku práce.
82)      § 3 zákoníku práce.
83)      zrušena zákonem č. 306/2013 Sb.
84)      Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.
85)      § 356 zákoníku práce.
86)      Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve

znění pozdějších předpisů.
87)            §  136  zákona  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve  znění

pozdějších předpisů.
88)      § 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
89)      § 4a zákona č. 73/2011 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
90)      Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
91)      § 111 zákoníku práce.
92)      Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
93)        Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
95)      § 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
96)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
97)      Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
98)           Nařízení Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  č.  1303/2013  ze  dne  17.  prosince  2013  o  společných

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti,
Evropském  zemědělském  fondu  pro  rozvoj  venkova  a  Evropském  námořním  a  rybářském  fondu,  o
obecných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

99)            Například  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1304/2013  ze  dne  17.  prosince  2013  o
Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

100)    § 3 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.


