
(platí od 1. 915. 8. 2017 do 31. 8. 2017)
 
(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.  závislá práce 81) vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah 82),
2.    práce  vykonávaná  cizincem 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  podle  zákona o pobytu  cizinců na území České
republiky nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. c)
zákoníku práce, nebo

3.  práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území
České republiky, jeli podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno,



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

g)  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.

h)    režimem  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu
nemoci nebo úrazu povinnost uchazeče o zaměstnání

1.    zdržovat  se  v  místě  pobytu  uvedeném  v  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit
povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a

2.  dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 21
 

(1) Fyzická osoba, které krajská pobočka Úřadu práce poskytuje služby podle tohoto zákona, je povinna krajské
pobočce Úřadu  práce  sdělit  údaje  o  svých  zdravotních  omezeních  v  rozsahu  potřebném pro  vyhledání  vhodného
zaměstnání,  rekvalifikaci  a  pro  stanovení  vhodné  formy  pracovní  rehabilitace  a  dále  sdělit,  zda  je  osobou  se
zdravotním  postižením  (§  67).  Uplatňujeli  fyzická  osoba  pracovní  omezení  ze  zdravotních  důvodů,  je  povinna  je
doložit  lékařským  posudkem  23)  registrujícího  poskytovatele  zdravotních  služeb  v  oboru  všeobecné  praktické
lékařství  nebo  v  oboru  praktické  lékařství  pro  děti  a  dorost,  nebo  v  případě,  že  registrujícího  poskytovatele
zdravotních  služeb  nemá,  posudkem  jiného  poskytovatele  zdravotních  služeb  24)  v  oboru  všeobecné  praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "registrující poskytovatel").

(2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1  je za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vydání  lékařského
posudku povinna se na žádost krajské pobočky Úřadu práce podrobit vyšetření

a)  u smluvního poskytovatele zdravotních služeb určeného krajskou pobočkou Úřadu práce 23), pokud
1.    žádá  o  zabezpečení  pracovní  rehabilitace  nebo  poskytnutí  příspěvku  na  vytvoření  chráněného  pracovního

místa (§ 75), nebo
2.    uvádí  zdravotní  důvody,  které  jí  brání  v  plnění  povinností  uchazeče  o  zaměstnání,  nebo  v  nástupu  na

rekvalifikaci,
3.  je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do příslušného rekvalifikačního kurzu,

b)  příslušným lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb 23), pokud jde o posouzení vhodnosti doporučeného
zaměstnání  z  hlediska  zdravotní  způsobilosti;  v  případě,  že  zaměstnavatel  nemá  sjednán  smluvní  vztah  k
poskytování pracovnělékařských služeb, registrujícím poskytovatelem 24).
(3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále povinna se za účelem posouzení způsobilosti k výkonu povolání,

na které má být rekvalifikována, podrobit psychologickému vyšetření, pokud takové vyšetření vyžaduje zvláštní právní
předpis.

(4)  Uchazeči  o  zaměstnání,  který  dočasně  není  schopen  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu
nemoci nebo úrazu,  jeli  to důvodné, vydá registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který
poskytuje  uchazeči  o  zaměstnání  zdravotní  péči  v  případě  této  nemoci  nebo  úrazu,  na  jeho  žádost  potvrzení  o
dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu  nemoci  nebo
úrazu.

(5)  V  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z
důvodu nemoci nebo úrazu se uvedou
a)  místo pobytu uchazeče o zaměstnání v době dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání,
b)  rozsah a doba povolených vycházek a
c)  další požadované údaje.

(6)  Pro  stanovení  rozsahu  a  doby  povolených  vycházek  podle  odstavce  5  písm.  b)  se  použije  §  56  odst.  6
zákona o nemocenském pojištění obdobně.

(7) Uchazeč  o  zaměstnání,  kterému  bylo  vydáno  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání
plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu  nemoci  nebo  úrazu,  je  povinen  dodržovat  režim  dočasné



neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu  nemoci  nebo  úrazu  [§  5
písm. g)].

(8)  Uchazeči  o  zaměstnání,  který  dočasně  není  schopen  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu
ošetření  nebo  vyšetření  ve  zdravotnickém  zařízení,  jeli  to  důvodné,  vydá  registrující  poskytovatel  nebo  jiný
poskytovatel  zdravotních  služeb,  který  ošetření  nebo  vyšetření  provedl,  na  jeho  žádost  potvrzení  o  ošetření  nebo
vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

(9)  Závazný  vzor  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o
zaměstnání  z  důvodu  nemoci  nebo  úrazu  a  závazný  vzor  potvrzení  o  ošetření  nebo  vyšetření  uchazeče  o
zaměstnání ve zdravotnickém zařízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

(10(4) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2, a psychologickým vyšetřením podle
odstavce  3,  vydáním  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o
zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu podle odstavce 4 a vydáním potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče
o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení podle odstavce 8 hradí Úřad práce.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Evidence uchazečů o zaměstnání
§ 27

 

(1) Evidence  uchazečů  o  zaměstnání  obsahuje  údaje  uvedené  v  žádosti  o  zprostředkování  zaměstnání  a  dále
údaje o průběhu zprostředkování zaměstnání, součinnosti uchazeče o zaměstnání s krajskou pobočkou Úřadu práce a
poskytování  služeb  v  rámci  aktivní  politiky  zaměstnanosti  a  pracovní  rehabilitace.  Údaje  z  evidence  uchazečů  o
zaměstnání jsou určeny pro účely zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely stanovené zvláštními
právními předpisy.

(2)  Skutečnosti  rozhodné  pro  zařazení  nebo  vedení  v  evidenci  uchazečů  o  zaměstnání  osvědčuje  uchazeč  o
zaměstnání krajské pobočce Úřadu práce; změny těchto skutečností  je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo
písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody,
pro  které  se  ve  stanoveném  termínu nedostavil  na  krajskou pobočku Úřadu práce nebo na  kontaktní místo  veřejné
správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce.

(3)  Uchazeč  o  zaměstnání,  který  dočasně  není  schopen  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z  důvodu
nemoci nebo úrazu anebo není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu vyšetření nebo ošetření
ve zdravotnickém zařízení,  je povinen tyto důvody oznámit krajské pobočce Úřadu práce nejpozději v den, kdy mu
bylo vydáno potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z
důvodu nemoci nebo úrazu nebo v den uskutečnění vyšetření nebo ošetření a nejpozději do 8 kalendářních dnů ode
dne  vydání  potvrzení  o  dočasné  neschopnosti  uchazeče  o  zaměstnání  plnit  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání  z
důvodu  nemoci  nebo  úrazu  nebo  potvrzení  o  ošetření  nebo  vyšetření  uchazeče  o  zaměstnání  ve  zdravotnickém
zařízení doložit tyto důvody příslušným potvrzením krajské pobočce Úřadu práce.

(4(3) Nelzeli skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a jejich změny
osvědčit jinak, může krajská pobočka Úřadu práce připustit jejich osvědčení čestným prohlášením.

(54) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bydliště a splní
oznamovací  povinnost  podle  odstavce  2,  převede  krajská  pobočka  Úřadu  práce  ke  dni  změny  bydliště  evidenci
uchazeče o zaměstnání na krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle jeho nového bydliště.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 30
Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

 
(1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí,

jestliže
a)    nastala  některá  ze  skutečností  bránících  zařazení  nebo  vedení  v  evidenci  uchazečů  o  zaměstnání,  které  jsou

uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní
oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,

b)  uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů
1.  nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo
2.    ve  lhůtě  stanovené  v  §  27  odst.  2  neoznámí  krajské  pobočce  Úřadu  práce  osobně  nebo  písemně  další

skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se
nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu, nebo



3.  nesplní povinnost stanovenou v § 27 odst. 3,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 81

 

(1)  Zaměstnavatelé  s  více  než  25  zaměstnanci  v  pracovním  poměru  jsou  povinni  zaměstnávat  osoby  se

zdravotním  postižením  ve  výši  povinného  podílu  těchto  osob  na  celkovém  počtu  zaměstnanců  zaměstnavatele.

Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří  jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového

počtu  zaměstnanců  v  pracovním  poměru  nezapočítají  zaměstnanci,  kteří  jsou  dočasně  přiděleni  k  výkonu  práce  k

uživateli.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a)  zaměstnáváním v pracovním poměru,

b)   odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených

nebo  vymezených  chráněných  pracovních  místech  (§  75),  kteří  jsou  osobami  se  zdravotním  postižením,  nebo

zadáváním  zakázek  těmto  zaměstnavatelům  nebo  odebíráním  výrobků  nebo  služeb  od  osob  se  zdravotním

postižením,  které  jsou  osobami  samostatně  výdělečně  činnými  a  nezaměstnávají  žádné  zaměstnance,  nebo

zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c)  odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění

povinnosti  uvedené  v  odstavci  1  poskytnout  v  kalendářním  roce  své  výrobky  a  služby  nebo  splnit  zadané

zakázky jenpouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí

předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného

v předchozím kalendářním  roce (dále  jen  "limit")  a  v  případě,  že  nejpozději  do  30  kalendářních  dnů od  zaplacení

poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84. O poskytnutém

plnění  jsou  zaměstnavatelé  povinni  vést  evidenci,  která  obsahuje  identifikační  údaje  odběratele,  cenu  dodaných

výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání

zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna.

(4)  Nezaměstnáváli  osoba  se  zdravotním  postižením,  která  je  osobou  samostatně  výdělečně  činnou,  žádné

zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu podle odstavce 3 tato osoba za jednoho zaměstnance.

(5(4)  Pro  zjištění  celkového  počtu  zaměstnanců,  celkového  počtu  zaměstnanců,  kteří  jsou  osobami  se

zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Pro zjištění

podmínky  zaměstnávání  více  než  50  %  zaměstnanců  na  zřízených  nebo  vymezených  chráněných  pracovních

místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, uvedené v odstavci 2 písm. b), je rozhodný průměrný

čtvrtletní  přepočtený  počet  zaměstnanců  v  kalendářním  čtvrtletí  předcházejícím  kalendářnímu  čtvrtletí,  ve  kterém

došlo k odebrání výrobků, služeb nebo realizaci zakázek.

(65)  Způsob  výpočtu  průměrného  ročního  přepočteného  počtu  zaměstnanců,  způsob  naplnění  celkové  výše

poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví

ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 83

 

Plnění  povinného  podílu  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením,  včetně  způsobů  plnění,  je

zaměstnavatel  povinen  do  15.  února  následujícího  roku  písemně  ohlásit  krajské  pobočce  Úřadu  práce,  v  jejímž

územním  obvodu  je  sídlo  zaměstnavatele,  který  je  právnickou  osobou,  nebo  bydliště  zaměstnavatele,  který  je

fyzickou  osobou.  V  ohlášení  podle  věty  první  je  zaměstnavatel  povinen  krajské  pobočce  Úřadu  práce  uvést

identifikační  údaje  zaměstnavatele,  od  kterého  byly  výrobky  nebo  služby  odebrány,  nebo  kterému  byly  zadány

zakázky,  cenu odebraných výrobků,  služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání

výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek

uskutečněn.

 

§ 84

 



(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením  způsobem  uvedeným  v  §  81  odst.  2  písm.  b)  (dále  jen  "evidence").  Správcem  této  evidence  je
ministerstvo.

(2) Evidence obsahuje tyto údaje:
a)  identifikační údaje [§ 5 písm. a)] zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné uvedených v § 81 odst. 2

písm. b) (dále jen "dodavatel") a zaměstnavatele uvedeného v § 81 odst. 1 (dále jen "odběratel"),
b)    cenu  výrobků,  služeb  nebo  realizovaných  zakázek  bez  daně  z  přidané  hodnoty  započitatelnou  do  plnění

povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
c)  datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
d)  číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
e)  datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného

podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
f)   čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

(3) Údaje podle odstavce 2 do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo
zakázek.

(4) Údaj  o  výši  limitu  a  o  průběžném  stavu  jeho  plnění  je  veřejně  přístupný. Údaje  podle  odstavce  2  včetně
osobních údajů ministerstvo v evidenci uchovává po dobu 6 let od jejich vložení.

zrušen zákonem č. 64/2014 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 127

 
(1) Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje

a)  plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci
nebo školení (§ 111),

b)  plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).
(2) Krajská pobočka Úřadu práce  je  oprávněna  kontrolovat  výši  průměrného měsíčního  čistého  výdělku,  a  to  v

rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.
(3)  Krajská  pobočka  Úřadu  práce  je  dále  oprávněna  kontrolovat  plnění  povinnosti  uchazeče  o  zaměstnání

dodržovat  režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání  z důvodu
nemoci nebo úrazu (§ 5). Krajská pobočka Úřadu práce v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první
uchazečem o zaměstnání vyhotoví o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení
tohoto  režimu; stejnopis  tohoto záznamu doručí uchazeči o zaměstnání a  registrujícímu poskytovateli nebo  jinému
poskytovateli  zdravotních  služeb,  který  poskytuje  uchazeči  o  zaměstnání  zdravotní  péči  v  případě  nemoci  nebo
úrazu,  který potvrzení o dočasné neschopnosti  uchazeče o  zaměstnání plnit  povinnosti  uchazeče o  zaměstnání  z
důvodu nemoci nebo úrazu vydal. Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce umožnit kontrolu
dodržování režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu
nemoci nebo úrazu.

(4) Na postup při kontrole podle odstavce 3 se nevztahuje kontrolní řád 103).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 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)  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) anebo podle odstavce 2 písm. a) nebo 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 d),

d)  100 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 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), e) nebo g), nejméně však ve výši, nejméně však ve

výši 50 000 Kč,

g)  20 000 Kč, jdeli o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f).

 
(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 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

5)        Například § 3024 občanského 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.

103)    Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


