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V Praze dne 29. července 2019 

Čj.: GŘ/169/2019 

 

 

Název materiálu: 
 

Návrh zákona, 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 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K předloženému Návrhu zákona, 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, 

uplatňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Asociací 

Pracovních Agentur, o. s. (APA), následující připomínky: 

A. Obecná připomínka 

 

Vítáme předložený text návrhu, který považujeme za vyvážený, odpovídající potřebě i Směrnici EP a 

Rady (EU) 2018/957, a z toho důvodu k němu nemáme žádné pozměňující připomínky. 

B. Doplňující konkrétní připomínka 

Nad rámec návrhu však navrhujeme doplnit do zákona o zaměstnanosti chybějící přestupek při 

využívání zastřeně zprostředkovaného zaměstnání následovně: 

V článku III se doplňuje bod 14, který zní: 

14. V § 139 odst. 1 písm. i) a v § 140 odst. 1. písm. g) se na konci doplňují slova „nebo zastřeně 

zprostředkované zaměstnání využívá.“ 
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Odůvodnění:  

Novelou zákona o zaměstnanosti byla do něj v roce 2017 doplněna definice zastřeně 

zprostředkovaného zaměstnání a skutková podstata přestupku, kterého se dopouští ten, kdo 

zaměstnání zastřeně zprostředkovává. Naopak ten, kdo takové zaměstnání využívá (jako odběratel 

pracovní síly) zůstává beztrestný. Přitom je to právě využívající osoba, která tento stav vyžadovala a 

platí za něj. Zastřeně zprostředkovávající (oprávněně postihovaný) tak reaguje na poptávku platícího 

objednavatele. Dle posledních tří zpráv Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) je takové jednání stále 

častější. Účelem návrhu je tento stav napravit a postihnout i skutečného původce zastřeného 

zprostředkování zaměstnání, který z něj má zisk. 

  

Tato připomínka je zásadní  

 

 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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