
VI. 

 

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

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

 
§ 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). Uplatňuje-li fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je 

doložit lékařským posudkem23) 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 služeb24) 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 práce23), 

pokud 

1. žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí příspěvku na zřízení pracovního 

místa pro osobu se zdravotním postižením (§ 75), nebo 

2. uvádí zdravotní důvody, které jí brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání, nebo v 

nástupu na rekvalifikaci, anebo takové zdravotní důvody prokazuje potvrzením o dočasné 

neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu 

nemoci nebo úrazu vydaným podle odstavce 4, 

3. je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do příslušného 

rekvalifikačního kurzu, 

  

b) příslušným lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb23), pokud jde o posouzení 

vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní způsobilosti; v případě, že 

zaměstnavatel nemá sjednán smluvní vztah k poskytování pracovnělékařských služeb, 

registrujícím poskytovatelem24). 

  

 (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, je-li 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. 
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 (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. h)]. 

  

 (8) Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče 

o zaměstnání z důvodu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, je-li 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) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2, 

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. 

 ____________________  
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). 

  

* * * 

 

§ 30 

 

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

 

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

o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže 
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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, 

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, 

  

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti 

s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání, 

  

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo 

  

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci. 

  

 (2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů 

o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu 

  

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20), 

  

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se rekvalifikačního kurzu 

ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti 

stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí 

závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku 

krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci, 

  

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo 

vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 233b),, nebo 

  

d) zrušeno 

  

e) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), nebo 

psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo 

  

f)d) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31). 

  

 (3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy nastala některá 

ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po uplynutí 

3 let ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání podle 

odstavce 1 písm. a), nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vyplývající z odstavce 

1 písm. b). 

  

 (4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání 

z některého z důvodů uvedených 
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a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence 

uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení 

z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

  

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence 

uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z 

evidence uchazečů o zaměstnání. 

(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání 

z některého z důvodů uvedených 

 

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d) a v odstavci 2 písm. f), pokud se jedná o maření 

součinnosti podle § 31 písm. d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence 

uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne 

vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak, 

 

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2 písm. a, b), c) a f), pokud se jedná o maření 

součinnosti podle § 31 písm. a), b), c) a e), může být na základě nové písemné žádosti do 

evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců a 

v případě opakovaného vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí 

doby 9 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. 

* * * 

 

§ 33 

 

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 

 

(1) Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, 

kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. 

Krajská pobočka Úřadu práce přistupuje k uchazečům o zaměstnání individuálně, 

přičemž komplexně posuzuje jejich schopnosti a možnosti uplatnění na trhu práce, a to 

zejména ve vztahu k jejich kvalifikaci, dosavadní délce doby zaměstnání, dovednostem, 

motivaci a výsledkům vyplývajícím z poskytnutého poradenství. 

  

 (2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží 

individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává krajská 

pobočka Úřadu práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního 

plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření 

ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu 

individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností 

a schopností uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování 

individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Individuální akční plán vypracuje krajská pobočka Úřadu práce vždy, pokud je uchazeč o 

zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o 

zaměstnání je povinen poskytnout součinnost krajské pobočce Úřadu práce při vypracování 

individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech 

stanovených krajskou pobočkou Úřadu práce, a plnit podmínky v něm stanovené. 

(2) Zvýšená péče se věnuje fyzickým osobám, které ji vzhledem ke svému 

znevýhodnění a situaci, v níž se nacházejí, potřebují, a to s ohledem na stupeň jejich 

profilace na trhu práce. Stupeň profilace fyzické osoby, jíž je věnována zvýšená péče, 

stanoví krajská pobočka Úřadu práce v návaznosti na míru jejího znevýhodnění. 
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33a 

  

(1) Osobou znevýhodněnou, která se zařazuje do druhého stupně profilace osob 

na trhu práce, je zejména fyzická osoba, která je 

 

a) osobou pečující o dítě do 15 let věku, 

 

b) osobou osobně pečující 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), pokud 

s touto osobou trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se 

nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu 

blízkou, 

 

c) bez vzdělání nebo se základním vzděláním, 

 

d) osobou nad 55 let věku včetně, 

 

e) osobou do dvou let po ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání [§ 5 písm. 

d)], 

 

f) vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,  

 

g) osobou do 25 let věku včetně, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání 

nepřetržitě déle než 3 měsíce, nebo 

 

h) osobou, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana.  

 

(2) Osobou zvlášť znevýhodněnou, která se zařazuje do třetího stupně profilace 

osob na trhu práce, je zejména fyzická osoba, která  

 

a) je osobou se zdravotním postižením podle § 67, 

 

b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 24 měsíců, 

 

c) byla v posledních 24 měsících vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu 

alespoň 12 měsíců a která současně 

1. pečuje o dítě do 15 let věku, 

2. pečuje 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), 

pokud s touto osobou trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby; tyto 

podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění 

považuje za osobu blízkou, 

3. je ve věku nad 55 let včetně, 

4. je ve věku do 25 let včetně, 

5. je bez vzdělání nebo se základním vzděláním, nebo  
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6. je osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce podle jiného 

právního předpisu, 

 

d) je déle než 3 měsíce příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi, 

nebo 

 

e) potřebuje zvláštní pomoc; touto osobou se rozumí osoba, která se ocitla v mimořádně 

obtížných poměrech nebo která v nich žije a které byla z tohoto důvodu v posledních 12 

měsících poskytnuta služba sociální prevence podle zákona o sociálních službách, dále 

osoba bez přístřeší a osoba po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po 

propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence. 

  

(3) Fyzická osoba, která není osobou znevýhodněnou nebo osobou zvlášť 

znevýhodněnou, se zařazuje do prvního stupně profilace osob na trhu práce. 

 

 

§ 33b 

 

Individuální akční plán 

 

(1) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží 

individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument, který vypracovává 

krajská pobočka Úřadu práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem 

individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu 

plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na 

trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené 

kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání.   

 

(2) Uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování individuálního akčního 

plánu kdykoliv v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Individuální akční 

plán vypracuje krajská pobočka Úřadu práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání  

 

a) nepřetržitě déle než 3 měsíce, jestliže je osobou zvlášť znevýhodněnou nebo 

osobou znevýhodněnou podle § 33a odst. 1 písm. g), 

 

b) nepřetržitě déle než 5 měsíců, jestliže je osobou znevýhodněnou s výjimkou osob 

podle § 33a odst. 1 písm. f) a g), nebo 

 

c) nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

 

(3) Krajská pobočka Úřadu práce vyhodnotí a aktualizuje individuální akční 

plán nejdéle po 6 měsících od jeho vypracování. 

 

(4) Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost krajské pobočce 

Úřadu práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci 

a vyhodnocování, a to v termínech stanovených krajskou pobočkou Úřadu práce, a plnit 

podmínky v něm stanovené. 
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(5) Opatřeními, která vedou ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče 

o zaměstnání na trhu práce, se rozumí zejména účast uchazeče o zaměstnání se 

souhlasem krajské pobočky Úřadu práce na nástrojích a opatřeních aktivní politiky 

zaměstnanosti, na programech a projektech třetích osob vedoucích ke zlepšení postavení 

uchazeče o zaměstnání na trhu práce, na aktivitách dalšího vzdělávání, popřípadě 

využívání sociálních služeb, které mohou přispět ke zlepšení postavení uchazeče 

o zaměstnání na trhu práce. 

 

(6) Při vypracování, vyhodnocování a aktualizaci individuálního akčního plánu 

krajská pobočka Úřadu práce může spolupracovat s dalšími subjekty, které se podílejí 

na zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. 

 

  

* * * 

 

§ 112a 

 

Pracovní místo pro osobu mimořádně znevýhodněnou 

 

(1) Osobu mimořádně znevýhodněnou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba 

ve třetím stupni profilace podle §33a. 

 

(2) Pracovní místa pro osobu mimořádně znevýhodněnou vytváří obec, 

zaměstnavatel, jenž zaměstnává znevýhodněné osoby alespoň v podílu 30 % 

průměrného ročního přepočteného počtu svých zaměstnanců (sociální podnik), státní 

nebo obecně prospěšná instituce na základě dohody s Úřadem práce nejdéle na dobu 

3 let a obsazuje je po předchozím souhlasu Úřadu práce osobami mimořádně 

znevýhodněnými. Táž fyzická osoba může být na pracovním místě pro osobu 

mimořádně znevýhodněnou umístěna nejdéle po dobu 3 let, a v rámci této doby 

i opakovaně na základě posouzení možností jejího pracovního uplatnění ze strany 

krajské pobočky Úřadu práce. Na pracovní místo pro osobu mimořádně znevýhodněnou 

může Úřad práce poskytnout příspěvek. 

 

(3) Příspěvek lze poskytnout na skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo 

platy na zaměstnance umístěného na pracovním místě pro osobu mimořádně 

znevýhodněnou, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe 

odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, a to až do výše 

 

a) skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 

zaměstnance v prvním roce umístění zaměstnance na pracovním místě pro osobu 

mimořádně znevýhodněnou,  

 

b) 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu 

tohoto zaměstnance ve druhém roce umístění zaměstnance na pracovním místě pro 

osobu mimořádně znevýhodněnou, 
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c) 50 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu 

tohoto zaměstnance ve třetím roce umístění zaměstnance na pracovním místě pro osobu 

mimořádně znevýhodněnou.  

 

(4) Výše měsíčního příspěvku podle odstavce 3 na jednoho zaměstnance může 

činit maximálně dvojnásobek minimální mzdy. 

 

* * *  

 

§ 119a 

 

(1) Krajská pobočka Úřadu práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům 

o zaměstnání prostřednictvím agentury práce (dále jen „sdílené zprostředkování zaměstnání“). 

  

 (2) Do sdíleného zprostředkování zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce 

zařadit uchazeče o zaměstnání na základě individuálního akčního plánu (§ 33 odst. 233b) 

a s jeho předchozím písemným souhlasem. Při výběru uchazečů o zaměstnání přihlíží zejména 

k situaci na trhu práce. 

  

 (3) O sdíleném zprostředkování zaměstnání uzavírá Úřad práce s agenturou práce 

písemnou dohodu, na jejímž základě může agentuře práce poskytnout příspěvek 

  

a) na sdílené zprostředkování zaměstnání ve výši maximálně 500 Kč na každého uchazeče 

o zaměstnání, kterému bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání, 

  

b) za umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru po dobu nejméně 

6 měsíců ve výši maximálně 6 250 Kč. 

  

 (4) Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje, pokud agentura práce přijme do 

pracovněprávního vztahu uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředkovává zaměstnání podle 

této dohody. 

  

 (5) Dohoda o sdíleném zprostředkování zaměstnání obsahuje 

  

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

  

b) počet uchazečů o zaměstnání, kterým bude agenturou práce zprostředkováváno zaměstnání, 

  

c) dobu, po kterou bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání uchazečům 

o zaměstnání; tato doba nesmí překročit 6 měsíců, 

  

d) počet uchazečů o zaměstnání, kterým agentura práce zprostředkuje zaměstnání v době 

sjednané podle písmene c), 

  

e) závazek agentury práce informovat krajskou pobočku Úřadu práce ve sjednaných 

termínech o průběhu zprostředkování zaměstnání, 

  



 9 

f) závazek agentury práce neprodleně informovat krajskou pobočku Úřadu práce o tom, že 

uchazeč o zaměstnání 

1. se nedostavil ve sjednaném termínu na jednání s agenturou práce nebo 

k zaměstnavateli k projednání možného nástupu do zaměstnání, 

2. odmítl zprostředkované zaměstnání, 

3. bude přijat do zprostředkovaného zaměstnání, včetně dne nástupu do zaměstnání, 

  

g) způsob ověření zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, 

  

h) druh příspěvku, který bude agentuře práce poskytnut, 

  

i) výši, termín a způsob poskytnutí příspěvku, 

  

j) závazek agentury práce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud agentura práce 

nesplní závazky sjednané podle písmen b) až d), nebo pokud jí byl jejím zaviněním příspěvek 

poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, lhůtu pro vrácení a podmínky vrácení 

tohoto příspěvku a 

  

k) ujednání o vypovězení dohody. 

  

 (6) V závislosti na druhu příspěvků poskytovaných podle odstavce 3 lze v dohodě 

sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. Součástí dohody je jmenný seznam 

uchazečů o zaměstnání, kterým je agentura práce povinna zprostředkovávat zaměstnání. 

  

 (7) Nevrácení příspěvku ve stanovené lhůtě je porušením rozpočtové kázně46). 

  

 (8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

  

a) způsob předávání informací o průběhu zprostředkování zaměstnání a o spolupráci uchazeče 

o zaměstnání s agenturou práce, 

  

b) termín a způsob úhrady příspěvků podle odstavce 3 a 

  

c) způsob výběru agentury práce, se kterou bude uzavřena dohoda o sdíleném zprostředkování 

zaměstnání. 

____________________  
46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

* * *  

 

§ 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). 
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 (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 řád103). 

 

(5) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat, zda uchazeč 

o zaměstnání vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě 

pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu podmínkami podle § 25 odst. 3. 

Krajská pobočka Úřadu práce informuje o provedených kontrolách příslušný oblastní 

inspektorát práce, kterému v případě zjištění nedostatků předá podklady pro zahájení 

správního řízení o uložení pokuty. 

 ____________________  
103) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

 

* * *  

 

§ 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 2 nebo 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  
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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 nebo 2.  

  

 (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.  

  

 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do  

  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) anebo podle odstavce 2 písm. a) 

nebo b),  

  

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),  

  

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) nebo d),  

  

d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),  

  

e) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,  

  

f) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), e) nebo g), nejméně však ve 

výši 50 000 Kč,  

  

g) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), nejméně však ve výši 

100 000 Kč,  

 

g)h) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f). 

 

* * * 

 

 


