
(platí od 151. 8. 2017 do 3114. 8. 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. 190/2016

Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb.. a zákona č. 222206/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3
Účastníci právních vztahů

 
(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou

a)  Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,

b)  fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem; 2) fyzickými osobami jsou státní občané České republiky a
za stejných podmínek cizinci, 3) kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto zákonem,

c)  zaměstnavatelé; 4);) za zaměstnavatele se považujepovažují rovněž odštěpný závodorganizační složkyzahraniční
právnické  osoby  nebo  zahraniční  fyzická  osobafyzické  osoby  oprávněné  podnikat  na  území  České  republiky
podle  zvláštních  právních  předpisů,  5);  pro  účely  §  87  odst.  1  a  2,  §  93,  §  102  odst.  2  a  §  126  se  za
zaměstnavatele považuje rovněž)

1.  odštěpný závod se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec, který je držitelem karty vnitropodnikově
převedeného  zaměstnance  nebo  karty  vnitropodnikově  převedeného  zaměstnance  jiného  členského  státu
Evropské  unie  vydaných  podle  zákona  o  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky  (dále  jen  "karta
vnitropodnikově převedeného zaměstnance") nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného  jiným  členským  státem  Evropské  unie,  převeden  z  obchodní  korporace  se  sídlem  mimo  území
členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo

2.    obchodní  korporace  se  sídlem  na  území  České  republiky,  do  níž  je  cizinec,  který  je  držitelem  karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydaného  jiným  členským  státem  Evropské  unie,  převeden  z  obchodní  korporace  se  sídlem  mimo  území
členských  států  Evropské  unie,  jež  je  vůči  obchodní  korporaci  se  sídlem  na  území České  republiky  ovládající
nebo ovládanou osobou 101) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 



§ 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.  závislávýkon závislé práce 81) vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah 82), nebo
2.    práce vykonávaná cizincem2.    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, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými vydanou podle zákona
o pobytu cizinců na území České republiky, nebo bez některé z těchto karetv rozporu s modrou kartou; to neplatí
v případě výkonu jiné prácepřevedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo

3.  práce vykonávaná cizincempokud fyzická osobacizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez
platného oprávněnípovolení  k  pobytu  na  území České  republiky,  jeli  podle  zákona  o  pobytu  cizinců  na  území
České republikyzvláštního 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)  vnitropodnikovým převedením výkon závislé práce cizincem, který je držitelem karty vnitropodnikově převedeného
zaměstnance  nebo  povolení  k  pobytu  vnitropodnikově  převedeného  zaměstnance  vydaného  jiným  členským



státem  Evropské  unie,  na  území  České  republiky  na  pozici  manažera,  specialisty  nebo  zaměstnaného
stážisty 102)

1.  v odštěpném závodu se sídlem na území České republiky, do něhož je cizinec převeden z obchodní korporace se
sídlem mimo území členských států Evropské unie, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo

2.  v obchodní korporaci se sídlem na území České republiky, do níž je cizinec převeden z obchodní korporace se
sídlem mimo území  členských  států Evropské unie,  jež  je  vůči  obchodní  korporaci  se  sídlem na území České
republiky  ovládající  nebo  ovládanou  osobou  101)  nebo  jsou  obě  tyto  obchodní  korporace  ovládány  stejnou
ovládající osobou.

 

§ 5a
 

Za zaměstnání se pro účely § 87 odst. 1 a 2, § 89 odst. 4 a § 93 považuje vnitropodnikové převedení.
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)

 

§ 8a
 

(1) Krajská pobočka Úřadu práce
a)    zpracovává  koncepci  vývoje  zaměstnanosti  ve  svém  obvodu,  statistiky,  rozbory  a  výhledy,  soustavně  sleduje  a

vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce; za tím účelem může
vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,

b)  spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v
hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů
při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

c)    spolupracuje  při  vytváření  mezinárodních  programů  nebo  programů  s  mezinárodní  účastí  týkajících  se  rozvoje
lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních fondů,

d)  ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu
na  jejich národnost,  rasový nebo etnický původ, osobami  se  zdravotním postižením a  s dalšími  skupinami osob,
které  mají  ztížené  postavení  na  trhu  práce,  pokud  jde  o  přístup  k  zaměstnání,  rekvalifikaci,  přípravě  k  práci  a
specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

e)    zabezpečuje  a  podporuje  projekty  a  opatření  související  s  rozvojem  lidských  zdrojů  v  oblasti  trhu  práce  včetně
účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech
financovaných  z Evropských  strukturálních  fondů a  v  rámci  programů zaměstnanosti  a  programů Evropské unie,
ověřuje nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,

f)   zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby
v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona,

g)   poskytuje  fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské,  informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a
pracovněprávních vztahů,

h)    zabezpečuje  uplatňování  nástrojů  aktivní  politiky  zaměstnanosti  podle  tohoto  zákona,  poskytuje  příspěvky  z
prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,

i)      zajišťuje  zaměstnavatelům  zaměstnávajícím  více  než  50  %  zaměstnanců,  kteří  jsou  osobami  se  zdravotním
postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

j)   zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte,
k)    pro  účely  zaměstnanosti  zajišťuje  vedení  evidence  volných  pracovních  míst,  evidence  zájemců  o  zaměstnání,

evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním postižením podle § 68 odst. 1, evidence cizinců a
dále evidence povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí a evidenci  fyzických a
právnických osob, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e)
bodu 3; údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem,

l)   poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi 12) údaje
1.   o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení z evidence uchazečů o

zaměstnání,
2.  o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a

o její výši,



3.  o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,
4.    o  tom,  zda  osoba  nastoupila  k  výkonu  krátkodobého  zaměstnání  nebo  odmítla  vykonávat  krátkodobé

zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se v cíleném programu k řešení
zaměstnanosti (§ 120),

5.  o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání,
6.  o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti,
7.  o tom, zda s uchazečem o zaměstnání byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o

zaměstnání  skončen  pracovněprávní  vztah  z  důvodu  porušení  povinnosti  vyplývající  z  právních  předpisů
vztahujících se k  jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 33),  nebo s ním byl  skončen  jiný pracovní
vztah z obdobného důvodu,

m) potvrzuje občanovi Evropské unie,  jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému příslušníkovi občana
České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytové
karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo udělení povolení k trvalému nebo  přechodnému pobytu
dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní smlouvy na dobu
určitou,  dohody  o  pracovní  činnosti  na  dobu  určitou  nebo  smlouvydohody  o  smlouvě  budoucí,  v  níž  se  strany
zavazují  v ujednané  lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu
určitouprovedení práce,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 37a
 

(1) Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a centrální evidence
volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, vedené ministerstvem, obsahují údaje uvedené v § 37.

(2)  Volným  pracovním místem  obsaditelným  držitelem  zaměstnanecké  karty  se  rozumí  pracovní místo,  které
nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků
územních  samosprávných  celků  93)  a  služebních míst  státních  zaměstnanců. Se  zařazením  pracovního místa  do
centrální  evidence  volných  pracovních míst  obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké  karty musí  zaměstnavatel  udělit
souhlas.

(3)  Volným  pracovním  místem  obsaditelným  držitelem  modré  karty  se  rozumí  pracovní  místo,  které  nebylo
obsazeno  do  30  dnů  od  jeho  oznámení  krajské  pobočce  Úřadu  práce,  s  výjimkou  pracovních  míst  úředníků
územních samosprávných celků 93) a služebních míst státních zaměstnanců, a současně jde o pracovní místo, pro
jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Se zařazením
pracovního  místa  do  centrální  evidence  volných  pracovních  míst  obsaditelných  držiteli  modré  karty  musí
zaměstnavatel udělit souhlas.

(4)  Podmínkou  pro  zařazení  volného  pracovního  místa  do  centrální  evidence  volných  pracovních  míst
obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
modré  karty  je  souhlas  zaměstnavatele  a  současně  to,  že  je  toto  volné  pracovní místo  krajskou  pobočkou Úřadu
práce  nabízeno  a  zveřejněno  alespoň  po  dobu  30  dnů  od  jeho  oznámení  krajské  pobočce  Úřadu  práce  podle
odstavce 2.

(5(4)  Zastupitelský  úřad České  republiky  vyznačí  v  centrální  evidenci  volných  pracovních míst  obsaditelných
držiteli  zaměstnanecké  karty  podání  žádosti  o  vydání  zaměstnanecké  karty  a  případné  zpětvzetí  této  žádosti  a  v
centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a
případné  zpětvzetí  této  žádosti.  Ministerstvo  vnitra  vyznačí  v  centrální  evidenci  podání  žádosti  o  vydání
zaměstnanecké  karty  nebo  modré  karty,  popřípadě  zpětvzetí  této  žádosti,  pokud  byla  podána  na  území  České
republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké
karty nebo modré karty a den vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo den, kdy bylo řízení o žádosti o
vydání  zaměstnanecké  karty  nebo  modré  karty  zastaveno.  V  případě  změny  zaměstnavatele  nebo  pracovního
zařazení  s  předchozím  souhlasem  Ministerstva  vnitra  vyznačí  Ministerstvo  vnitra  v  centrální  evidenci  volných
pracovních  míst  obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké  karty  nebo  v  centrální  evidenci  volných  pracovních  míst
obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je
souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.

(65) Ministerstvo vnitra  sdělí  neprodleně po vydání potvrzení o  splnění podmínek pro  vydání  zaměstnanecké
karty nebo modré karty elektronicky ministerstvu  identifikační údaje cizince, kterému bude vydána zaměstnanecká
karta nebo modrá karta, a údaje o pracovním místě, pro které bude vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o
prodloužení jejich platnosti, o jejich zrušení nebo o uplynutí doby jejich platnosti.

(76)  Ministerstvo  do  centrální  evidence  volných  pracovních  míst  obsaditelných  držiteli  zaměstnanecké  karty
nebo do  centrální  evidence  volných  pracovních míst  obsaditelných  držiteli modré  karty  nezařadí  nebo  z  evidence
vyřadí volné pracovní místo u zaměstnavatele, pokud
a)  zaměstnavateli byla v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální

práce, nebo



b)    volné  pracovní místo  lze  s  ohledem na  požadovanou  kvalifikaci  nebo  dostatek  volných  pracovních  sil  obsadit
jinak,.

c)   na majetek  tohoto zaměstnavatele byl na základě pravomocného  rozhodnutí  soudu prohlášen konkurs a  tento
konkurs doposud nebyl zrušen, nebo

d)    zaměstnavateli  byla  v  posledních  3 měsících  pravomocně  uložena  pokuta  vyšší  než  50  000  Kč  za  porušení
povinnosti  vyplývající  z  pracovněprávních  předpisů  nebo  za  porušení  povinnosti  vyplývající  z  jiných  právních
předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Informační povinnost zaměstnavatele
§ 87

 

(1)  Nastoupíli  do  zaměstnání  občan  Evropské  unie,  jeho  rodinný  příslušník  (§  3  odst.  2),  rodinný  příslušník
občana České republiky uvedený v § 3 odst. 3, cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j) až s) a v § 98a,r), u kterého
se nevyžaduje povolení k zaměstnání, nebo cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká
karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo
fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány
na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinni o této skutečnosti písemně informovat
příslušnou  krajskou  pobočku Úřadu  práce,  a  to  nejpozději  v  den  nástupu  těchto  osob  k  výkonu  práce.  Obdobná
povinnost  se  vztahuje  na  případy,  kdy  za  trvání  zaměstnání  nastane  skutečnost,  na  jejímž  základě  již  cizinec
povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartu
nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy
nastala  skutečnost,  na  jejímž  základě  se  povolení  k  zaměstnání,  zaměstnanecká  karta,  karta  vnitropodnikově
převedeného zaměstnance nebo modrá karta nevyžaduje.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

HLAVA II
POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE

 
§ 89

 

(1)  Cizinec může  být  přijat  do  zaměstnání  a  zaměstnáván,  jeli  držitelem  platné  zaměstnanecké  karty,  karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)  Cizinec může  být  dále  přijat  do  zaměstnání  a  zaměstnáván, máli  platné  povolení  k  zaměstnání  vydané
krajskou pobočkou Úřadu práce a platné oprávněnípovolení k pobytu na území České republiky.

(3) vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za zaměstnání se pro tyto účely odstavce
2 považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním
orgánem nebo členem statutárního nebo  jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporacispolečnosti  pro
obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

(43)  Cizinec,  kterému  bylo  vydáno  potvrzení  o  splnění  podmínek  pro  vydání  zaměstnanecké  karty,  karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré  karty, může být  přijat  do  zaměstnání a  zaměstnáván ode
dne  vydání  tohoto  potvrzení  do  dne  ukončení  řízení  o  jeho  žádosti  o  vydání  zaměstnanecké  karty,  karty
vnitropodnikově  převedeného  zaměstnance  nebo  modré  karty.  Cizinec,  kterému  bylo  vydáno  potvrzení  o  splnění
podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, může být zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení
do  dne  ukončení  řízení  o  jeho  žádosti  o  prodloužení  platnosti  zaměstnanecké  karty.  Pokud  cizinec  požádá  o
prodloužení  povolení  k  zaměstnání  podle  §  94,  může  být  dále  zaměstnáván  v  době  od  konce  platnosti  svého
povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání.

(54) Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je držitelem zaměstnanecké karty,
modré  karty  nebo  držitelem  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  za  jiným  účelem  než  zaměstnání,  vydanými  podle
zákona o pobytu cizinců na území České republiky; to neplatí,  jdeli o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem podnikání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem  investování vydaných podle zákona o pobytu
cizinců na území České  republiky, cizince, který může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván podle odstavce 2,
nebo cizince uvedeného v § 95 až 97.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 



§ 91

 

(1) Žádost o vydání povolení k zaměstnání obsahuje

a)  identifikační údaje cizince,

b)  adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,

c)  číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,

d)  identifikační údaje budoucího zaměstnavatele,

e)  druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno,

f)   další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.

(2) K žádosti o vydání povolení je nutno přiložit

a)    pracovní  smlouvu,  dohodu  o  pracovní  činnosti  nebo  smlouvu  o  smlouvě  budoucí,  v  níž  se  strany  zavazují  v

ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti,

a)  vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná,

b)    doklady  osvědčující  odbornou  způsobilost  pro  výkon  požadovaného  zaměstnání;  u  regulovaného  povolání

doklady dokládající splnění podmínky podle jiného právního předpisu
 104)

,,

c)  další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k

jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 se předkládají v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého

jazyka.

(4) Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí podle odstavce 2 písm. a)

musí  obsahovat  kromě  povinných  náležitostí  stanovených  zákoníkem  práce  také  dobu  trvání  základního

pracovněprávního vztahu, výši mzdy, platu nebo odměny, délku sjednané týdenní pracovní doby a výměru dovolené

v souladu s právními předpisy.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 93

 

Cizinec,  který  je  držitelem  modré  karty,  zaměstnanecké  karty,  karty  vnitropodnikově  převedeného

zaměstnancenebo mu  bylo  vydáno  povolení  k  zaměstnání, může  být  zaměstnavatelem  vyslán  na  pracovní  cestu

podle § 42 zákoníku práce, jestliže to odpovídá povaze jím vykonávané práce, pro kterou byla udělena modrá karta,

zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání.

 

§ 94

 

(1) Platnost povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i

opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. Platnost povolení k zaměstnání podle § 96, které bylo vydáno na dobu

kratší než 6 měsíců, lze prodloužit, nejdéle však tak, aby celková doba platnosti povolení k zaměstnání nepřekročila

6 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích. O prodloužení platnosti povolení k zaměstnání je cizinec

oprávněn požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím

doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání. Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 přihlíží

krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce; to neplatí v případě prodloužení povolení k zaměstnání podle §

95 a 97.

(2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti  jako žádost o povolení k

zaměstnání  (§  91  odst.  1).  Žádost  o  prodloužení  platnosti  povolení  k  zaměstnání  vydaného  podle  §  96  obsahuje

stejné  náležitosti  jako  žádost  o  povolení  k  zaměstnání  podle  §  96  odst.  3.1).  K  žádosti  je  nutno  přiložit  vyjádření

zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná.

 
(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  oprávněnípovolení  k  pobytu  na  území  České  republiky  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. 1).

(5) Splnění požadavků uvedených v § 91 odst. 4 se v případě vyslání cizince podle odstavce 1 nevyžaduje.
 

§ 96
 

(1)  Povolení  k  zaměstnání  se  vyžaduje  i  v  případě,  že  cizinec  bude  sezónním  zaměstnancem
zaměstnávaným činností závislou na ročním období. Činnost závislá na ročním období je činnost, která je vázána na
určitou roční dobu podle opakující se události nebo typu události na základě sezónních podmínek, v jejichž průběhu
jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činnostíčinnostmi závislými na střídání
ročních  období,  avšak  nejdéle  na  dobu  6 měsíců  v  kalendářním  roce,  pokud mezi  jednotlivými  zaměstnáními  na
území České republiky uplyne doba nejméně 6 měsíců.

(2) Povolení k zaměstnání podle odstavce 1 se vydává na dobu maximálně 6 měsíců v kterémkoli období 12
měsíců po sobě jdoucích.

(3) Povolení k zaměstnání podle odstavce 1 může být vydáno pouze, pokud je předložena pracovní smlouva na
dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují
v  ujednané  lhůtě  uzavřít  pracovní  smlouvu  na  dobu  určitou  nebo  dohodu  o  pracovní  činnosti  na  dobu  určitou,
obsahující ustanovení, ze kterých  jednoznačně vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší
než  základní  sazba  měsíční  minimální  mzdy;  týdenní  pracovní  doba  musí  v  každém  z  obou  základních
pracovněprávních  vztahů  činit  nejméně  15  hodin.  V  případě  zaměstnání  na  další  pracovní  pozici  se  splnění
podmínky týdenní pracovní doby v rozsahu nejméně 15 hodin, za současného trvání základního pracovněprávního
vztahu podle věty první, nevyžaduje.

(4) Jestliže krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání podle odstavce 1, poskytne cizinci  také
písemnou  informaci  o  právech  a  povinnostech  sezónního  zaměstnance  včetně  informace  o  postupu  při  podávání
stížnosti pro porušení pracovněprávních předpisů.

(5)  Seznam  odvětví  zaměstnání,  která  zahrnují  činnosti  závislé  na  ročním  období  podle  odstavce  1,  stanoví
ministerstvo vyhláškou.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 98
 
Povolení  k  zaměstnání,  zaměstnanecká  karta,  karta  vnitropodnikově  převedeného  zaměstnance  nebo  modrá

karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince
a)  s povoleným trvalým pobytem,
b)    který  je  rodinným  příslušníkem  člena  diplomatické  mise,  konzulárního  úřadu  nebo  rodinným  příslušníkem

zaměstnance  mezinárodní  vládní  organizace  se  sídlem  na  území  České  republiky,  pokud  je  vyhlášenou
mezinárodní  smlouvou,  k  jejíž  ratifikaci  dal  Parlament  souhlas  a  jíž  je  Česká  republika  vázána,  zaručena
vzájemnost,

c)  kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, 51)

d)  jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů
v  kalendářním  roce a  jdeli  zároveň o  výkonného umělce,  pedagogického pracovníka,  akademického pracovníka
vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka
nebo studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice zajišťuje dodávky zboží nebo služeb
nebo toto zboží dodává nebo provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské
práce,



e)  o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika
vázána,

f)      který  je  členem  záchranné  jednotky  a  poskytuje  pomoc  na  základě mezistátní  dohody  o  vzájemné  pomoci  při
odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,

g)    zaměstnávaného  v  mezinárodní  dopravě,  pokud  je  k  výkonu  práce  na  území  České  republiky  vyslán  svým
zahraničním zaměstnavatelem,

h)  akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,

i)   který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona, 52)

j)   který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 5),
k)    který  byl  vyslán  na  území  České  republiky  v  rámci  poskytování  služeb  zaměstnavatelem  usazeným  v  jiném

členském státu Evropské unie 18),
l)   který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití

rodiny, jdeli o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na území České
republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu  rezidenta  jiného členského
státu Evropské unie 52b),

n)  který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo
akademický  pracovník  vysoké  školy  nebo  vědecký,  výzkumný  nebo  vývojový  pracovník  ve  veřejné  výzkumné
instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu 52c),

o)    který  získal  střední  nebo  vyšší  odborné  vzdělání  nebo  vyšší  odborné  vzdělání  v  konzervatoři  podle  školského
zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách 9),

p)    který  na  území České  republiky  pobývá  na  základě  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  za  účelem  ochrany  na
území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo

r)     který  je duchovním církve  registrované v České  republice nebo náboženské společnosti  registrované v České
republice,.

s)  který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem
Evropské  unie  a  je  vnitropodnikově  převedený  na  území  České  republiky  na  dobu  nepřesahující  90  dnů  v
kterémkoliv období 180 dnů, nebo

t)   jehož výkon práce na území České republiky je v zájmu České republiky.
 

§ 98a
 

Povolení  k  zaměstnání,  zaměstnanecká  karta,  karta  vnitropodnikově  převedeného  zaměstnance  nebo  modrá
karta se podle tohoto zákona nevyžaduje i v případě, jeli cizinec vyslán na území České republiky svým zahraničním
zaměstnavatelem  na  základě  smlouvy  s  českou  právnickou  nebo  fyzickou  osobou,  výlučně  za  účelem  zvyšování
dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo
území České  republiky.  Informaci o vyslání cizince podle věty první poskytne česká právnická nebo  fyzická osoba
příslušné krajské pobočce Úřadu práce 95).
 

§ 99
 
Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, který

a)  který v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 6 měsíců ode dne podáníposkytnutí
údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo

b)  který nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání povolení k zaměstnání,
c)  jehož dokumenty předložené podle § 91 byly získány podvodným způsobem, padělány, pozměněny nebo v nich

byly uvedeny nepravdivé údaje,
d)    jehož zaměstnavateli  byla  v období 4 měsíců předcházejících podání  žádosti  o  vydání povolení  k  zaměstnání

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
e)    jehož zaměstnavateli  byla  v období 3 měsíců předcházejících podání  žádosti  o  vydání povolení  k  zaměstnání

pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů
nebo  za  porušení  povinnosti  vyplývající  z  jiných  právních  předpisů,  jejichž  dodržování  kontroluje  Státní  úřad
inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, nebo

f)      na majetek  jehož  zaměstnavatele  byl  na  základě pravomocného  rozhodnutí  soudu prohlášen  konkurs  a  tento
konkurs doposud nebyl zrušen.



 
§ 100

 
(1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká

a)  uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b)  skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
c)  uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo
d)    neudělením,  nevydáním,  zrušením  nebo  zánikem  oprávnění  k  pobytu  na  území  České  republikyza  účelem

zaměstnání z jiného důvodu.
(2)  Povolení  k  zaměstnání  může  krajská  pobočka  Úřadu  práce  rozhodnutím  odejmeodejmout,  jestliže

zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku
převedení  podle  §  41  odst.  1  písm.  c)  zákoníku  práce,  vyslání  na  pracovní  cestu  podle  §  93  nebo  jestliže  bylo
povolení k zaměstnání vydáno na základě nepravdivých údajů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
HLAVA III

EVIDENCE OBČANŮ EVROPSKÉ UNIE
A CIZINCŮ

 
§ 102

 
(1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2)

a  rodinných příslušníků občana České republiky uvedených v § 3 odst. 3, kteří nastoupili do zaměstnání, evidenci
cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, evidenci cizinců, kteří  jsou držiteli zaměstnanecké karty,  karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty, a evidenci cizinců, u nichž se nevyžaduje povolení k
zaměstnání podle § 98 písm. a) až e) a  j) až  r). Evidence obsahuje údaje uvedené v § 92 odst. 3 a dále pohlaví
těchto  fyzických  osob,  zařazení  podle  odvětvové  (oborové)  klasifikace  ekonomických  činností,  nejvyšší  dosažené
vzdělání a vzdělání požadované pro výkon povolání.

(2) Zaměstnavatel  je povinen vést evidenci občanů Evropské unie,  jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a
rodinných  příslušníků  občana  České  republiky  uvedených  v  §  3  odst.  3,  a  evidenci  cizinců,  které  zaměstnává.
Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na
jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z
této smlouvy. Zaměstnavatel uvedený ve větě první vede evidenci obsahující údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a),
b),  c)  a  e)  a  dále  pohlaví  těchto  fyzických  osob,  zařazení  podle  odvětvové  (oborové)  klasifikace  ekonomických
činností,  nejvyšší  dosažené  vzdělání,  vzdělání  požadované  pro  výkon  povolání,  dobu,  na  kterou  jim  bylo  vydáno
povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a
na  kterou  jim  byl  povolen  pobyt,  den  nástupu  a  den  skončení  zaměstnání  nebo  vyslání  zahraničním
zaměstnavatelem.  V  případě,  že  právnická  nebo  fyzická  osoba  uvedená  ve  větě  druhé  uzavřela  smlouvu  se
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie, na jejímž základě byly fyzické osoby uvedené v
§ 87 odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy pro tuto právnickou nebo
fyzickou osobu, má tato právnická nebo fyzická osoba povinnost vést evidenci obsahující údaje uvedené v § 91 odst.
1 písm. a), b),  c) a e), dále pohlaví  těchto  fyzických osob, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 126

 
(1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů

u
a)  zaměstnavatelů,
b)    právnických  a  fyzických  osob,  které  vykonávají  činnosti  podle  tohoto  zákona,  zejména  při  zprostředkování

zaměstnání a rekvalifikaci,
c)  fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona,
(dále jen "kontrolovaná osoba").

(2) Pro účely  tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují  právní předpisy o zaměstnanosti  a právní
předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 62).



(3)  Státní  úřad  inspekce  práce  nebo  oblastní  inspektoráty  práce  jsou  oprávněny  kontrolovat,  zda  a  v  jakém

rozsahu  zaměstnavatel  přiděluje  práci  svým  zaměstnancům,  na  které  je  zaměstnavateli  poskytován  příspěvek  na

podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako

místo  výkonu  práce  pracoviště  zaměstnavatele.  Za  tím  účelem  jsou  Státní  úřad  inspekce  práce  nebo  oblastní

inspektoráty práce oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce.

(4)  Oprávnění  kontrolovat,  zda  cizinec  vykonává  práci  pro  právnickou  nebo  fyzickou  osobu  na  základě

pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou,

kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolením k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou, jsouli podle tohoto zákona vyžadovány, mají

rovněž  celní  úřady.  Celní  úřady  jsou  oprávněny  kontrolovat  i  to,  zda  zaměstnavatelé  plní  oznamovací  povinnosti

podle § 87 a 88. Pro účely kontroly podle věty první a druhé poskytuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový

přístup celním úřadům, Státnímu úřadu  inspekce práce a oblastním  inspektorátům práce  informaci o povoleních k

zaměstnání  vydaných  krajskou  pobočkou  Úřadu  práce  a  o  písemných  informacích  týkajících  se  cizinců,  občanů

Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků občanů České republiky uvedených

v § 3 odst. 3, a  to v rozsahu uvedeném v § 87, 88 a § 92 odst. 3. Celní úřad  informuje o provedených kontrolách

příslušný  oblastní  inspektorát  práce,  a  v  případě  zjištění  nedostatků  předává  tomuto  oblastnímu  inspektorátu

podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

§ 147c

 

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, Úřadu práce, Státnímu úřadu inspekce

práce a oblastním inspektorátům práce pro výkon státní správy na úseku zaměstnanosti

a)  referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)  údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c)  údaje z agendového informačního systému cizinců,

d)    údaje  z  registru  rodných  čísel  o  fyzických  osobách,  kterým  bylo  přiděleno  rodné  číslo,  avšak  nejsou  vedeny  v

informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a)  příjmení,

b)  jméno, popřípadě jména,

c)  adresa místa pobytu,

d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)  datum, místo a okres úmrtí; jdeli o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na

jehož území k úmrtí došlo; jeli vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden

jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci  tohoto

rozhodnutí,

f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b)  datum narození,

c)  pohlaví a jeho změna,

d)  místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,

e)  rodné číslo a jeho změny,

f)   státní občanství,

g)  adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h)   počátek  trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu  trvalého pobytu nebo datum ukončení  trvalého

pobytu na území České republiky,

i)   omezení svéprávnosti,

j)   rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka; v případě, že jeden z rodičů nebo

jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

k)  rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,



l)      rodné  číslo  manžela;  jeli  manželem  cizinec,  který  nemá  přiděleno  rodné  číslo,  jeho  jméno,  popřípadě  jména,
příjmení manžela a datum jeho narození,

m) rodné číslo dítěte,
n)  u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum

a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o
zrušení osvojení dítěte,

o)  datum, místo a okres úmrtí; jdeli o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území
k úmrtí došlo,

p)  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený
za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  pohlaví a jeho změna,
d)  místo a stát narození,
e)  rodné číslo a jeho změny,
f)   státní občanství,
g)  druh a adresa místa pobytu,
h)    číslo  a  platnost  oprávnění  k  pobytu  na  území  České  republiky,  zaměstnanecké  karty,  karty  vnitropodnikově

převedeného zaměstnance nebo modré karty,
i)   počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j)   omezení svéprávnosti,
k)  správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l)      rodinný  stav,  datum  a místo  jeho  změny,  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení  manžela,  rodné  číslo  nebo  datum

narození,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo

přiděleno, datum narození,
n)  jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka, pokud jsou

cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné
číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

o)  vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
p)    datum,  místo  a  okres  úmrtí;  jdeli  o  úmrtí  mimo  území  České  republiky,  stát,  na  jehož  území  k  úmrtí  došlo,

popřípadě datum úmrtí,
q)    den,  který  byl  v  rozhodnutí  soudu  o  prohlášení  za  mrtvého  uveden  jako  den  smrti  nebo  den,  který  cizinec

prohlášený za mrtvého nepřežil,
r)   u osvojení dítěte, které je cizincem, původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné

číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení
nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

s)  jméno, popřípadě jména, a příjmení
1.  zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,
2.  nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní

rodinné péče, nebo který byl cizincem nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem
jeho poručníka je cizinec, který je obyvatelem,

3.  osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních
důvodů sám postarat, jdeli o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou obyvateli,

4.  cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným
manžela občana Evropské unie,

5.    rodiče  nezletilého  cizince  a  jeho  rodné  číslo;  jdeli  o  cizince,  kteří  nemají  přiděleno  rodné  číslo,  jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,

t)      údaje  o  zaměstnavateli,  pracovním  zařazení  a  místě  výkonu  práce  držitele  zaměstnanecké  karty,  karty
vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modré karty.

 
(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)        § 7 § 8 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

5)        Například § 3024 občanského21 obchodního zákoníku, § 5 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

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.



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.
101)    Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
102)    § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
104)        Například  zákon  č.  85/1996  Sb.,  o  advokacii,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  95/2004  Sb.,  o

podmínkách  získávání  a  uznávání  odborné  způsobilosti  a  specializované  způsobilosti  k  výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.


