
III. 

N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne ………………….. 2019, 

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

 

ČÁST PRVNÍ  

 

Změna zákoníku práce 

 

Čl. I 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona 

č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona 

č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona 

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

zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 

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

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona 

č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 

Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 

202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., 

zákona č. 292/2017 Sb.,  zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 

Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb., zákona č. …/2019 Sb. a zákona č. …/2019 

Sb., se mění takto:  

 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“. 

CELEX 32018L0957 
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2. V § 309 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 116 zní: 

„(9) Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která 

k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnance 

vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91) na území jiného 

členského státu Evropské unie; informace musí obsahovat alespoň údaje o 

a) místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie, 

b) druhu práce, který má vyslaný zaměstnanec vykonávat, 

c) datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance, 

d) předpokládané době vyslání zaměstnance a 

e) tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se 

mu přičítá116). 

____________________ 

116) Článek 3 odst. 1a třetí pododstavec Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“. 

 

Poznámka pod čarou č. 91 zní: 

 

„91) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“. 

CELEX 32018L0957 

 

3. V § 319 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) minimální mzdu, příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy, složky mzdy stanovené 

v § 114 až 118 nebo složky platu stanovené v § 123 až 130 a § 132, 133 a 135,“. 

CELEX 31996L0071, 32018L0957 

 

4. V § 319 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno h), které zní: 

„h) náhrady cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce s tím, že za pravidelné 

pracoviště se považuje obvyklé místo výkonu práce na území České republiky.“.  

CELEX 31996L0071, 32018L0957 

 

5. Za § 319 se vkládá nový § 319a, který zní: 

„§ 319a 

(1) Přesáhne-li vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 dobu 12 měsíců, vztahují 

se na něho vedle podmínek uvedených v § 319 odst. 1 větě první i ostatní podmínky pro 

zaměstnávání zaměstnance v pracovním poměru podle tohoto zákona s výjimkou úpravy 

týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Ustanovení § 319 odst. 1 věty 

druhé a třetí platí obdobně. 

 

(2) Doba uvedená v odstavci 1 se prodlužuje na 18 měsíců, pokud zaměstnavatel 

uvedený v § 319 odst. 1 postupem podle § 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti oznámí 
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před uplynutím doby uvedené v odstavci 1, že vyslání zaměstnance podle § 319 odst. 1 

přesáhne tuto dobu a současně sdělí důvody jejího přesáhnutí. 

 
(3) Vyšle-li zaměstnavatel k nahrazení zaměstnance uvedeného v § 319 odst. 1 

jiného zaměstnance, všechny doby vyslání těchto zaměstnanců, pokud konají nebo konali 

práci stejného druhu na stejném místě, se pro účely posouzení doby uvedené v odstavce 1 

sčítají.“. 

CELEX 32018L0957 

6. Za § 350a se vkládá nový § 350b, který zní: 

„§ 350b 

Pro účely tohoto zákona se jiným členským státem Evropské unie rozumí i stát, 

který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Dotčená ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. ve znění tohoto zákona se na zaměstnance 

zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaného k výkonu práce řidiče 

v silniční dopravě v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, 

vztahují ode dne nabytí účinnosti zákona, kterým se zapracovává v souladu s článkem 3 odst. 

3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se 

mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Text s významem 

pro EHP) právní předpis Evropské unie. 

2. Pro účely posouzení doby vyslání podle § 319a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. se 

vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území 

České republiky, které započalo přede dnem 30. července 2020, považuje za vyslání započaté 

dnem 30. července 2020. 

CELEX 32018L0957 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o zaměstnanosti 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., 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 
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Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 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. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona 

 č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 

Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona 

č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod 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., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. …/2019 Sb. 

a zákona č. …/2019 Sb., se mění takto:  

 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES 

o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.“. 

CELEX 32018L0957 

 

 

2. V § 3 odst. 1 písm. c) části věty za druhým středníkem a v § 5a se text „1 a 2“ nahrazuje 

textem „1 a 3“.  

CELEX 31996L0071, 32014L0067 

 

  

3. V § 14 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „; splněním této povinnosti nejsou 

dotčeny povinnosti těchto osob podle § 87 odst. 2 až 4“. 

CELEX 32014L0067, 32018L0957 

 

4. V § 14 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Zaměstnanec, který byl dočasně přidělen svým zaměstnavatelem, jenž je oprávněn 

v souladu s právními předpisy jiného členského státu Evropské unie zprostředkovávat 

zaměstnání, k výkonu práce u uživatele usazeného v tomto nebo jiném členském státě 

Evropské unie, a který byl dále vyslán v rámci nadnárodního poskytování služeb18) na 

území České republiky, se považuje za vyslaného na území České republiky svým 

zaměstnavatelem, s nímž uzavřel pracovněprávní vztah.“. 

 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

 

Poznámky pod čarou č. 17 a 18 znějí: 

„17) Čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
18) Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.“. 

CELEX 32018L0957 
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5. V § 87 odst. 1 se za slova „do zaměstnání“ vkládají slova „nebo k výkonu práce na území 

České republiky“, slova „a j) až s)“ se nahrazují slovy „, j) a l) až s)“, za slova „trvání 

zaměstnání“ se vkládají slova „nebo výkonu práce na území České republiky“ a slova 

„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“ se nahrazují slovy „je 

jeho zaměstnavatel povinen“. 

CELEX 31996L0071, 32014L0067 

 

 

6.  V § 87 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

 

 „(2) Nastoupí-li k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci 

nadnárodního poskytování služeb18) zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu 

Evropské unie, je jeho zaměstnavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat 

příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, a to nejpozději v den nástupu 

tohoto zaměstnance k výkonu práce. Zaměstnavatel uvedený ve větě první může do 

uplynutí 12 měsíců od zahájení poskytování služby vyslaným zaměstnancem na území 

České republiky podat krajské pobočce Úřadu práce České republiky písemné 

oznámení s uvedením důvodů a identifikace právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela 

smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byl zaměstnanec vyslán na 

území České republiky svým zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státě 

Evropské unie v rámci nadnárodního poskytování služeb, že doba poskytování služeb na 

území České republiky přesáhne 12 měsíců. Pro účely posouzení lhůty uvedené ve větě 

druhé se v případě nahrazení zaměstnance uvedeného ve větě první jiným zaměstnancem 

vyslaným k výkonu práce stejného druhu na stejném místě jednotlivé doby vyslání 

sčítají.“. 

  

 Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

CELEX 32018L0957 

 

 

7. V § 87 odst. 3 se za slovo „informace“ vkládají slova „podle odstavce 1 a odstavce 2 věty 

první“, za text „odst. 2“ se vkládají slova „nebo 3“ a slova „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,“ se vypouštějí. 

CELEX 32014L0067, 32018L0957 

 

 

8. V § 87 odst. 4 se slova „nebo právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se 

zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uvedené v odstavci 1 

vyslány na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy,“ zrušují a 

slova „jejich zaměstnání nebo vyslání“ nahrazují slovy „zaměstnání nebo výkonu práce 

na území České republiky osob uvedených v odstavci 1 a odstavci 2 větě první; tuto 

povinnost zaměstnavatel nemá, skončilo-li zaměstnání nebo výkon práce na území České 

republiky těchto osob dnem původně zaměstnavatelem oznámeným“. 
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 CELEX 32014L0067 

 

9. V § 98 písm. k) se za slova „v rámci“ vkládá slovo „nadnárodního“. 

CELEX 31996L0071  

 

 

10. V § 102 odst. 2 se věty druhá a čtvrtá zrušují a ve větě třetí se slova „Zaměstnavatel 

uvedený ve větě první vede evidenci obsahující“ nahrazují slovy „Evidence obsahuje“.  

 CELEX 32014L0067 

 

 

11. V § 102 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

 „(3) Zahraniční zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu s právnickou nebo fyzickou 

osobou, na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87 odst. 2 nebo § 95 odst. 1 vyslány na 

území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen mít v 

místě pracoviště evidenci těchto osob obsahující údaje uvedené v § 91 odst. 1 písm. a), 

b), c) a e), dále pohlaví těchto fyzických osob, den nástupu a den skončení výkonu práce 

nebo vyslání na území České republiky.“. 

 

 Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 CELEX 31996L0071, 32014L0067 

 

12. V § 102 odst. 4 se za slova „trvání zaměstnání“ vkládají slova „nebo výkonu práce na 

území České republiky“ a slova „tohoto cizince“ se nahrazují slovy „nebo výkonu práce 

tohoto cizince na území České republiky“. 

CELEX 31996L0071, 32014L0067 

 

13. V § 136 odst. 2 se slova „zaměstnavatel usazený v jiném členském státu Evropské unie, 

který v rámci nadnárodního poskytování služeb vyslal svého zaměstnance k dočasnému 

výkonu práce do“ nahrazují slovy „zahraniční zaměstnavatel, který vyslal svého 

zaměstnance k výkonu práce na území“.  

 CELEX 32014L0067 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

  

ÚČINNOST 

 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. července 2020.  


