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Úvod
Procedurální, statistické i metodické oblasti byly řešeny v průběhu projektu se
všemi zúčastněnými stranami, tedy lektory, zaměstnavateli, zástupci úřadu práce a
ostatní spolupracující subjekty, kteří tuto brožurku obdrželi.
Účastníci byli s jejím obsahem seznámeni na závěrečné konferenci.
Konkrétní statistické údaje jsou obsahem Zprávy o realizaci projektu pravidelně
předkládané poskytovateli dotace a nejsou tedy předmětem této brožury, jejíž
obsah je zpracován více ve všeobecné podobě s praktickými příklady a legislativou.
V původní verzi podaného projektu měl vzniknout pouze leták „Zaměstnej OZP“ se
základními informacemi. Od tohoto záměru jsme nakonec upustili, jelikož by
všechny naše poznatky o realizaci nepostihnul.

1) Stručný popis projektu
Projekt, který probíhal od června 2018 do konce května 2020, se zaměřuje na pomoc
osobám, kterým hrozí sociální vyloučení, mají malé zkušenosti s pracovním trhem, nízké
vzdělání a
potřebují podporu při prvotním startu do pracovního života či při opakovaném návratu
na pracovní trh po nemoci či úraze pomůže projekt získat sebedůvěrou, vzdělání,
pracovní dovednosti i podporu pracovního asistenta.
Projekt řeší zaměstnanost CS, zvláště tvorbu pracovních míst na zkrácené úvazky
vhodné pro osoby s omezením: osoby se zdravotním postižením. OZP patří ke skupinám,
jejichž možnost uplatnění na trhu práce je stále problematická.
Projektem vytvoříme nová pracovní místa, účastníkům budou zajištěny kurzy a
rekvalifikace a dále vzdělávání skupinové i individuální poradenství.

2) Absolvované odborné kurzy a rekvalifikace
Název kurzu/rekvalifikace

Úklidové práce se
zaměřením na domácnost
Barista
Tvorba webových stránek
Studená kuchyně
Základní kurz barista
Školení řidičů motorových
vozíků dle ČSN 26 8805
Základní kurz keramiky
Sportovní masér

Realizátor

Počet účastníků

Marlin s.r.o. Zlín

10

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo
ABS WYDA s.r.o. Žďár nad
Sázavou
K-systém CZ
Česká barmanská asociace
Brno
Ing. Radek Ježek Třebíč

6
8

Keramický a výtvarný
ateliér Koněšín
Studio MAJA Třebíč

1

4
3
1

1

Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování, případně o vykonání závěrečné
zkoušky.

3) Zaměstnavatelé

Zaměstnavatel

Pracovní pozice

Úvazek

A-Mercata s.r.o.

Pomocný stavební dělník

0,5

Městys Rokytnice nad
Rokytnou
Centrum Lihovar s.r.o.
Karel Ošmera
MŠ Čtyřlístek Třebíč
Denní a týdenní stacionář
Jihlava
Denní a týdenní stacionář
Jihlava
Jana Zemanová
B.K.O. s.r.o.
Keramický a výtvarný ateliér
Koněšín
Vrátka z.s.
Vrátka z.s.
Vrátka z.s.

Uklízeč veřejných prostranství a budov

0,75

Pomocný kuchař
Správce budovy a areálu
Domovník - údržbář
školník

0,5
0,75
0,5
0,5

uklízečka

0,5

Administrativní pracovník
Pomocná kuchařka
Pomocný pracovník v keramice

0,5
0,5
0.5

Baristka
Baristka
Pomocná pracovnice v pekárně

0,5
0,5
0,5

Vrátka z.s.
Vrátka z.s.
Vrátka z.s.
Vrátka z.s.

Pomocný pracovník v kavárně
Pomocný pekař
Pomocný pracovník v kavárně
Pomocná pracovnice v pekárně a kavárně

0,5
0,5
0,5
0,5

Účastníci mohli nejdříve absolvovat zvolené aktivity (vzdělávání, poradenství, odborné
kurzy, rekvalifikace) a následně nastoupit na dotované zaměstnání nebo mohli zvolit
opačný způsob – tedy nastoupit do zaměstnání a pak splnit vzdělávací část o minimálním
rozsahu 40 hodin. Nebylo podmínkou, že každý účastník musí nastoupit do zaměstnání,
stejně tak nebylo podmínkou, že musí absolvovat odborný kurz či rekvalifikaci. Pokud
účastník vykonával odborný kurz či rekvalifikaci nebylo také podmínkou, aby případné
zvolené dotované pracovní místo bylo v absolvovaném oboru odborného kurzu
(rekvalifikace).
Dotovaná pracovní místa zajišťovaly 2 agentury práce (Vrátka s.r.o. a K-systém CZ. 50%
mzdových příspěvků bylo využito u zaměstnavatele Vrátka z.s. (předkladatele projektu)
a zbylých 50% u ostatních zaměstnavatelů. Na mzdové příspěvky bylo projektovým
rozpočtem vyhrazeno 1.200.000,- Kč.
Všichni zaměstnaní účastníci museli mít v rámci pracovního poměru uzavřenou pracovní
smlouvy, jiné formy, tedy DPP, DPČ, Smlouva o dílo,…nebyly povoleny. Většina účastníků
využívala v podporovaném zaměstnání poloviční úvazek, který více vyhovoval jejich
handicapům. Využití mzdových příspěvků v návaznosti na pracovní úvazek a délce
pracovního poměru bylo většinou realizováno dle tohoto schématu:

Mzda

Délka pracovního poměru

Úvazek

20.000
15.000
10.000

6 měsíců
9 měsíců
12 měsíců

1
0,75
0,5

4) Náborový leták pro zaměstnavatele
Realizátor projektu: Vrátka Třebíč, z. s.
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Chcete zaměstnat znevýhodněné osoby na trhu práce v rámci dotačního programu?

Jedná se o osoby, které spadají do těchto kategorií: 50 +, základní vzdělání, OZP.

Náplň jejich pracovní činnosti není blíže specifikovaná, předpokládá se však, že by ji měli
po určitém zaškolení zvládnout.

Výše úvazku odpovídá dotační podpoře (příspěvkem na mzdu) formou refundace:
Úvazek 0,5:
Úvazek 0,75:
Úvazek 1,0:

příspěvek 10.000,- Kč měsíčně
příspěvek 15.000,- Kč měsíčně
příspěvek 20.000,- měsíčně
Bližší informace na tel.: 777 130 705

Formou tohoto letáku se realizovala poptávka po potenciálních zaměstnavatelích cílové
skupiny našeho projektu. Letáky rozměru A4byly distribuovány do všech schránek
v Třebíči, na různé instituce (úřady práce, polikliniky, nemocnice, vývěsky, obecní
úřady,…letáky rozměru A3 byly vylepeny na oficiálních výlepových plochách v Třebíči,
Moravských Budějovicích, Náměšti, Velkém Meziříčí, Jemnici, Hrotovicích, Jaroměřicích
nad Rokytnou
a ve všech obcích v okruhu 30 km od Třebíče.
Zareagovalo na ně 30 potenciálních zaměstnavatelů, se kterými se uskutečnily informační
schůzky.

5) Zákon o zaměstnanosti (vyjmutá část)

HLAVA III
PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
§ 39
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu
důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců
(dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění,
započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem
starobního důchodu.
(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,
a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť

hrubým způsobem33); to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného
důvodu,
b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné
povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem79),
c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů34) a
tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání
náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
d) který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu
vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, nebo
e) který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení
některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s); k výši příjmu nebo odměny se
přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo
činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním
vedením bytového družstva.
(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.
§ 40
(1) Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní
rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž
má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
(2) O podpoře při rekvalifikaci rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.
(3) Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, s výjimkou dob
uvedených v § 44 odst. 1.
§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a
podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání.
(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a) předchozím zaměstnáním,
lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Do předchozího
zaměstnání se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo
jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a
3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového pojištění získaná
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní doba zaměstnání, započítává se

do předchozího zaměstnání přednostně doba důchodového pojištění získaná
zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností.
(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče 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, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu
blízkou,
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající
organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra35a), nebo výkonu veřejné
služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby35b), pokud rozsah vykonané služby
překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény96) osoby po skončení
výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního
právního předpisu97), pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost
úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v
době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního
předpisu97).
(4) Překrývají-li se náhradní doby zaměstnání uvedené v odstavci 3, započítávají se pouze
jednou.
§ 42
(1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených
podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
(2) Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je
uchazeč o zaměstnání povinen doložit krajské pobočce Úřadu práce, a to například
evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši
průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně
výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o

vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti; změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit krajské pobočce
Úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů. Při podání žádosti o podporu v
nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen krajské pobočce Úřadu práce písemně
oznámit, zda je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3
nebo zda je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by
se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který
vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je
pověřen obchodním vedením bytového družstva. Dojde-li ke vzniku právního vztahu
nebo postavení podle věty druhé v průběhu poskytování podpory v nezaměstnanosti, je
uchazeč o zaměstnání povinen tyto skutečnosti krajské pobočce Úřadu práce písemně
oznámit nejpozději v den jejich vzniku.
(3) Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených
v § 25 odst. 1 nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby
zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení
zaměstnání nebo uvedených činností.
§ 43
(1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených
podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání
a) do 50 let věku 5 měsíců,
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
c) nad 55 let věku 11 měsíců.
(2) Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni
podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
§ 44
(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
neposkytuje po dobu
a) poskytování starobního důchodu,
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského
pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském
pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,
c) vazby.

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v
nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.
(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání
právního vztahu vzniklého k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, po dobu, po níž
je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s), aniž by se
přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který
vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je
pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu, po kterou je mu poskytována
podpora při rekvalifikaci.
§ 44a
Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního
zaměstnání vyplaceno odstupné73), odbytné nebo odchodné74), se podpora v
nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků
průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena
minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními
předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v
nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.
§ 44b
(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale
odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pracovního nebo
služebního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro
výplatu mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního nebo služebního poměru,
poskytne krajská pobočka Úřadu práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora v nezaměstnanosti se
poskytne uchazeči o zaměstnání až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta
kompenzace podle věty první.
(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek doby, za kterou náleží odstupné, odchodné
nebo odbytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku15), který byl u uchazeče o
zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním
ukončeném zaměstnání podle pracovněprávních předpisů15); pokud se u něho tyto
pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními
právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené
zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho
průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů15).

(3) V případě, že uchazeč o zaměstnání nebude moci průměrný měsíční čistý výdělek
doložit, kompenzace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou náleží odstupné,
odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.
až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byl
uchazeč o zaměstnání zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání.
(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního měsíce, stanoví se její výše v poměrné
částce odpovídající počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná částka se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(6) O
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zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je
povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této
informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil. Nesplnění této povinnosti
oznamuje krajská pobočka Úřadu práce celnímu úřadu příslušnému podle sídla
zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je
fyzickou osobou; neuhrazenou částku vyplacené kompenzace vymáhá na zaměstnavateli
tento celní úřad.
§ 45
Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká
a) uplynutím podpůrčí doby,
b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 29), nebo
c) vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30).
§ 46
Do podpůrčí doby se nezapočítává doba
a) po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a z tohoto
důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti [§ 44 odst. 1 písm. b)],
b) po kterou u uchazeče o zaměstnání trvá právní vztah vzniklý k výkonu některé z
činností podle § 25 odst. 3 a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v
nezaměstnanosti,
c) po níž je uchazeč o zaměstnání v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1
písm. c) až f) a s), aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena
bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo
pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a z tohoto
důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,

d) poskytování podpory při rekvalifikaci (§ 40, § 72 odst. 5 a § 74 odst. 2),
e) vazby.
§ 47zrušeno
§ 48
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby
získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle
zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v
nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou
výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč
o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.
Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1
písm. a)].
§ 49
(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v
nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou
výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se
nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou
činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve
zvláštním právním předpise36) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou
povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných
pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího
zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].
(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění
získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním.
Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
§ 50
(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní
sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku,37) který byl u uchazeče o zaměstnání
zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném
zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů;38) pokud se u něho

tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními
právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené
zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho
průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.38)
(2) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče o zaměstnání,
který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával
samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího
základu21) v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %,
další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného
měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o
zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu
ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní
sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den
více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu
podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle
věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se
nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního
čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
(4) Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání
nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového
pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky,
která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného
čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.
(5) Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(6) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v
národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním
hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu
roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

(7) U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek34) a současně mu
vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (§ 39), se výše podpory v nezaměstnanosti
stanoví jako rozdíl mezi podporou v nezaměstnanosti stanovenou podle odstavce 3 věty
první a výsluhovým příspěvkem.
§ 51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši
0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu
0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu,
jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením
náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu, nebo
c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
(2) Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání v případech uvedených v odstavci
1 stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o
zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
(3) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje v případech uvedených v § 50 odst. 4, pokud je
znám alespoň jeden z průměrných měsíčních čistých výdělků nebo vyměřovací základ.
§ 52
Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním žádosti o podporu
v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku
celkové doby předchozího zaměstnání stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a), se podpora v
nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou
dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání
před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou
důchodového pojištění.
§ 53
(1) Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b se
vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo
poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.

(2) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné po nabytí právní
moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím
kalendářním měsíci. V odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další
splátce zúčtovány.
(3) Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory
při rekvalifikaci jen po část kalendářního měsíce, náleží podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto
podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§ 54
(1) Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
byla uchazeči o zaměstnání neprávem odepřena nebo přiznána anebo poskytována v nižší
částce, než v jaké náležela, anebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela,
dodatečně se přizná nebo zvýší a doplatí. Obdobně se postupuje, bylo-li příslušným
orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního vztahu v
případě uvedeném v § 39 odst. 2 písm. a) a b) je neplatné.
(2) Bylo-li uchazeči o zaměstnání neprávem odepřeno zařazení do evidence uchazečů o
zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu náleží při splnění stanovených podmínek ode
dne zařazení do evidence, nežádá-li o její přiznání k pozdějšímu datu.
(3) O dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při
rekvalifikaci vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(4) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci nebo jejich
jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého náležela nebo splátky
měly být poskytnuty.
§ 55
(1) Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
byla uchazeči o zaměstnání přiznána nebo je poskytována ve vyšší částce, než v jaké
náleží, nebo byla přiznána nebo se poskytuje neprávem, rozhodne krajská pobočka Úřadu
práce o jejím snížení nebo o zastavení její výplaty, a to ode dne následujícího po dni, jímž
uplynulo období, za které již byla vyplacena.
(2) Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti nebo
podpora při rekvalifikaci přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než
skutečně náležela, zejména proto, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl
některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o
zaměstnání povinen částky neprávem přijaté vrátit.

(3) O povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci vydá
krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci nebo
jejich splátek poskytnutých neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode
dne, od kterého nenáležela vůbec nebo v poskytnuté výši.
§ 56
(1) Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit poskytnutou podporu v nezaměstnanosti a
podporu při rekvalifikaci nebo jejich části, bylo-li
a) příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je
neplatné a tento vztah trvá i nadále,
b) příslušným orgánem rozhodnuto, že výkon jiných výdělečných činností uvedených v §
25 odst. 1 neskončil,
c) krajskou pobočkou Úřadu práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod
nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu
přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné
činnosti za zcela mimořádných podmínek32b), nebo
d) krajskou pobočkou Úřadu práce dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky
nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči
o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností
podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6.
(2) Podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci je uchazeč o zaměstnání
povinen vrátit Úřadu práce za dobu, po kterou se jejich poskytování překrývá s dobou
a) trvání pracovněprávního vztahu nebo výkonu jiných výdělečných činností, s výjimkou
činností uvedených v § 25 odst. 6,
b) pobírání starobního důchodu,
c) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního
důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna
výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek32b), nebo
d) pobírání dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění,
které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu
výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6.
(3) O povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci vydá
krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí.

(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci nebo jejich
částí zaniká uplynutím 5 let ode dne jejich přiznání.
§ 57
(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se neposkytují do ciziny,
pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je
Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku
vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením
uveřejněným ve Sbírce zákonů.
HLAVA IV
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE
§ 58
(1) Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České
republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České
republiky.
(2) Zprostředkování zaměstnání mohou agentury práce provádět bezplatně nebo za
úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Při zprostředkování zaměstnání za
úhradu nemůže být od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováváno,
požadována úhrada.
(3) Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování zaměstnání za
úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované
zaměstnanci za vykonanou práci.
§ 58a
(1) Agentura práce, které bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle §
14 odst. 1 písm. b), je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku84) (dále
jen „pojištění“), na základě něhož vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na
plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu.
(2) Agentura práce podle odstavce 1 je povinna sjednat pojištění ve výši zajišťující
výplatu mzdy nejméně do výše trojnásobku průměrného měsíčního čistého
výdělku85) všech svých zaměstnanců, které dočasně přiděluje nebo které bude dočasně
přidělovat k výkonu práce u uživatele. Sjednání pojištění je agentura práce povinna

doložit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.
(3) Pojištění

lze

sjednat

pouze

u

pojišťovny,

která

je

podle

zákona

o

pojišťovnictví84) oprávněna provozovat pojištění záruky.
(4) Povinné pojištění záruky se řídí zákonem o pojistné smlouvě86), pokud tento zákon
nestanoví jinak.
(5) Úpadek agentury práce musí být osvědčen nebo zjištěn dokazováním podle
insolvenčního zákona87).
(6) Agentura práce je povinna před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoli v průběhu
trvání pojištění umožnit pojišťovně na její žádost přístup ke všem dokladům, které
souvisejí s pojištěním podle odstavce 1, a podat k nim vysvětlení.
(7) Nároky dočasně přiděleného zaměstnance, které mu vznikly vůči agentuře práce
podle odstavce 1 nebo 2, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše trojnásobku
průměrného měsíčního čistého výdělku.
(8) Agentura práce je povinna neprodleně informovat generální ředitelství Úřadu práce
o poskytnutém pojistném plnění a o zániku pojištění.
§ 59
(1) Agentury práce jsou povinny vést evidenci
a) počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14
odst. 1 písm. a),
b) jimi umísťovaných fyzických osob,
c) jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b).
(2) Agentury práce pro statistické účely sdělují do 31. ledna běžného roku generálnímu
ředitelství Úřadu práce zejména tyto údaje za předchozí kalendářní rok
a) počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování zaměstnání podle § 14
odst. 1 písm. a),
b) počet jimi umístěných fyzických osob, z toho počet uchazečů o zaměstnání umístěných
na základě dohody s Úřadem práce podle § 119a,
c) počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu práce u uživatele,
přičemž se uvede zvlášť počet občanů České republiky, počet občanů Evropské unie, počet
občanů ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a
počet ostatních cizinců podle státní příslušnosti.
§ 60

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává generální ředitelství Úřadu práce na
základě žádosti právnické nebo fyzické osoby.
(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je
dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na
území České republiky a skutečnost, že fyzická osoba v posledních 3 letech nevykonávala
funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu
právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů
podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3, a to v době, kdy u této právnické osoby
nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení.
(3) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě vymezené
zákonem o volném pohybu služeb9b) je dosažení věku nejméně 18 let, plná svéprávnost,
bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a pokud takové
bydliště nemá, uvedení doručovací adresy na území České republiky.
(4) Za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická osoba, které nebyly pravomocně
odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.
(5) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3
měsíců. Za účelem doložení bezúhonnosti si generální ředitelství Úřadu práce vyžádá
podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Zahraniční fyzická osoba dokládá bezúhonnost též odpovídajícími doklady vydanými
státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový doklad nevydává, čestným
prohlášením učiněným před příslušným správním nebo soudním orgánem tohoto státu.
Doklady nesmí být starší 3 měsíců.
(7) Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky dokládá bezúhonnost též
odpovídajícími doklady vydanými státem, ve kterém má sídlo, jakož i státy, ve kterých v
posledních 3 letech působila alespoň po dobu 6 měsíců. Doklady nesmí být starší 3
měsíců.
(8) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské
vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo
v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má střední
vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v

konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti zprostředkování zaměstnání
nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno.
(9) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České republiky se řídí
zvláštním právním předpisem.
(10) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínky její
bezúhonnosti podle odstavce 4, jakož i splnění podmínek podle odstavců 2, 4 až 6 a 8
fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování
zaměstnání (dále jen „odpovědný zástupce“). V případě právnické osoby vymezené
zákonem o volném pohybu služeb9b) je podmínkou udělení povolení ke zprostředkování
zaměstnání splňování podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6 a 8 odpovědným
zástupcem. Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze
u jedné právnické osoby. Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat pouze v pracovním
poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně; splnění této
podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu této právnické osoby. Fyzická osoba podle věty třetí nesmí
být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba.
(11) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 4 je Úřad práce oprávněn
přezkoumat jejich způsobilost poskytovat zprostředkovatelskou činnost, pokud existuje
důvodné podezření, že dochází k závažnému ohrožení chráněných zájmů nebo k
neoprávněnému poskytování zprostředkovatelské činnosti. Při přezkoumání postupuje
Úřad práce podle zvláštních právních předpisů.
(12) Žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání se podává na generálním
ředitelství Úřadu práce nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst9b).
(13) K posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně jejích příloh
generální ředitel Úřadu práce zřídí komisi pro udělování povolení ke zprostředkování
zaměstnání jako poradní orgán (dále jen „komise“). Komise má nejméně 5 členů a je
složena ze státních zaměstnanců Úřadu práce, ministerstva a dalších fyzických osob, které
musí být ve vztahu k projednávané žádosti nestranné. Předsedu a jednotlivé členy komise
jmenuje generální ředitel Úřadu práce tak, aby většina členů nebyla státními zaměstnanci
tohoto úřadu. Komise předkládá generálnímu řediteli Úřadu práce návrh rozhodnutí o
žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Činnost komise materiálně,
organizačně a finančně zabezpečuje Úřad práce.
§ 60a

(1) Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické
nebo fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na
základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce. V žádosti generální ředitelství Úřadu
práce uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce,
popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke
zprostředkování zaměstnání. Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného
stanoviska posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného
pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.
(2) Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska podle
odstavce 1 je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku
trestů39a) žádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické
osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat
o informace k uvedeným osobám Policii České republiky, zpravodajské služby nebo jiné
orgány veřejné správy. Ministerstvo vnitra je při zpracování svého závazného stanoviska
oprávněno za účelem posouzení udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z
hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob vyžadovat listiny
prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo právnické osoby,
sídlo fyzické osoby, není-li jím její bydliště, a pracoviště podle § 61 odst. 2 písm. c) a § 61
odst. 4 písm. c).
(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke
zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 15
pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do
konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání
souhlasí.
§ 60b
(1) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání
podle § 14 odst. 1 písm. b) je povinna poskytnout kauci ve výši 500000 Kč.
(2) Kauce se poskytuje na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce složením částky na
zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce po splnění všech stanovených podmínek
pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání žádající právnickou nebo fyzickou
osobou.
(3) Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, stává se složená částka
přeplatkem právnické nebo fyzické osoby, které povolení zaniklo. Je-li takto vzniklý

přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej generální ředitelství Úřadu práce do 60 dnů
ode dne zániku tohoto povolení.
(4) Pro správu placení kauce se použijí přiměřeně ustanovení daňového řádu.
§ 61
(1) Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést
a) identifikační údaje právnické osoby,
b) předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,
e) identifikační údaje odpovědného zástupce.
(2) Právnická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být zahraniční fyzická
osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,
b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.
(3) Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést
a) identifikační údaje fyzické osoby,
b) místo a předmět podnikání,
c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,
d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno.
(4) Fyzická osoba je povinna k žádosti připojit
a) potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby,
b) doklad o odborné způsobilosti,
c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.
(5) Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2 až 5 musí být předloženy v
ověřeném
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ověřené
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zákon

o

volném

pohybu

služeb9b) nestanoví jinak. U cizojazyčných dokladů se předkládá též jejich ověřený
překlad do českého jazyka, pokud zákon o volném pohybu služeb9b) nebo vyhlášená
mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika
vázána, nestanoví jinak.
(6) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání je
povinna doložit skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 při podání žádosti o povolení ke
zprostředkování zaměstnání. Případné změny, které nastanou později, je právnická nebo
fyzická osoba povinna oznamovat nejpozději do jednoho měsíce Úřadu práce. V případě

změny odpovědného zástupce právnické osoby je nezbytné doložit doklady o splnění
podmínek stanovených v § 60. Při změnách údajů uvedených v povolení ke
zprostředkování zaměstnání podle § 62 odst. 1 písm. a) a b) a podle § 62 odst. 2 písm. a)
vydá generální ředitelství Úřadu práce nové rozhodnutí.
(7) V případě právnické nebo fyzické osoby vymezené zákonem o volném pohybu
služeb9b) se podává žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou
v § 14 odst. 1 písm. b) samostatně.
(8) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podléhá správnímu poplatku podle
zvláštního právního předpisu.41)
§ 61a
Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c)
právnické nebo fyzické osobě vymezené zákonem o volném pohybu služeb9b) vzniká též
marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.
§ 62
(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se uvedou
a) identifikační údaje právnické osoby,
b) identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjimkou rodného čísla a místa narození,
c) forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání
povoluje,
d) doba, na kterou se povolení vydává.
(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se uvedou
a) identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla a místa narození,
b) forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání
povoluje,
c) doba, na kterou se povolení vydává.
(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) se vydává na dobu
3 let. V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14
odst. 1 písm. b) nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení
vydaného ke zprostředkování zaměstnání touto formou, se povolení vydává na dobu
neurčitou jako opakované, a to za podmínky, že předchozí povolení ke zprostředkování
zaměstnání nezaniklo z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) před
vydáním opakovaného povolení. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou
uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se vydává na dobu neurčitou.
§ 63

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká
a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
b) výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční
osoby z obchodního rejstříku,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo
d) rozhodnutím generálního ředitelství Úřadu práce o odejmutí povolení.
(2) Generální ředitelství Úřadu práce rozhodnutím povolení ke zprostředkování
zaměstnání odejme, jestliže
a) právnická osoba nebo fyzická osoba přestane splňovat podmínky uvedené v § 60 pro
udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání,
b) právnické osobě je uložen trest zákazu činnosti92), která spočívá ve zprostředkování
zaměstnání,
c) právnická osoba nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným
povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší
povinnosti vyplývající z tohoto zákona,
d) právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojištění
podle § 58a,
e) právnická osoba nebo fyzická osoba opakovaně nesplní oznamovací povinnost
uloženou v § 59,
f) právnická osoba zprostředkovává zaměstnání v době pozastavení výkonu činnosti
podle zvláštního zákona92),
g) právnická osoba nebo fyzická osoba o to požádá, nebo
h) právnická nebo fyzická osoba nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného svého
zaměstnance k výkonu práce u uživatele.
(3) Generální ředitelství Úřadu práce může rozhodnutím povolení ke zprostředkování
zaměstnání odejmout, jestliže právnická nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou
agenturám práce ukládá § 307b, 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 a 6 zákoníku práce.
(4) Generální ředitelství Úřadu práce na základě podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení
o odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě. V
tomto řízení Ministerstvo vnitra vydá nové stanovisko podle § 60a. Generální ředitelství
Úřadu práce na základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva vnitra povolení ke
zprostředkování zaměstnání právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím odejme.
(5) Bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů uvedených v
odstavci 2 písm. a) až f), odstavci 3 nebo 4, může právnická nebo fyzická osoba požádat o

vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní
moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.
(6) Generální ředitelství Úřadu práce v rozhodnutí o odejmutí povolení ke
zprostředkování zaměstnání z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4 stanoví den, ke
kterému je právnická nebo fyzická osoba povinna zprostředkovatelskou činnost ukončit.
Ode dne doručení rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání může
právnická nebo fyzická osoba, které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání odňato,
vykonávat pouze takové činnosti, které nejsou v rozporu s účelem vydaného rozhodnutí.
§ 64
Vláda může nařízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemůže formou
dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.
§ 65
Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání,
vede Úřad práce. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 62, adresu agentury práce, seznam
jejích pracovišť a údaj o tom, zda je agentuře práce, která je právnickou osobou,
pozastaven podle zvláštního zákona92) výkon činnosti, která spočívá ve zprostředkování
zaměstnání. Veřejně přístupná část evidence obsahuje údaje uvedené v § 61 odst. 1 písm.
a) až e) a v § 61 odst. 3 písm. a) až d) kromě rodného čísla, data a místa narození, bydliště
a informace o pozastavení výkonu činnosti, která spočívá ve zprostředkování zaměstnání.
§ 66
Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu
práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu
Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b) se rozumí
uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a
agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce může svého
zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné
dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního
právního předpisu.42)

ČÁST TŘETÍ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
§ 67
(1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením (dále jen „osoby se zdravotním
postižením“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.
(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního
zabezpečení uznány
a) invalidními ve třetím stupni32a) (dále jen „osoba s těžším zdravotním postižením“),
b) invalidními v prvním nebo druhém stupni88), nebo
c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně znevýhodněná“).
(3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost
vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být
nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní
kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být
osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
(4) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a
podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost
pracovního uplatnění.
(5) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba
a) posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených v
odstavci 2 písm. a) nebo b),
b) potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě uvedeném v
odstavci 2 písm. c).
(6) Za osoby se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické
osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to
po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
§ 68
(1) Krajská pobočka Úřadu práce vede evidenci osob se zdravotním postižením, kterým
poskytuje služby podle tohoto zákona. Evidence obsahuje identifikační údaje o osobě se
zdravotním postižením, údaje o omezeních v možnostech jejího pracovního uplatnění ze

zdravotních důvodů, údaje o právním důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se
zdravotním postižením, a údaje o poskytování pracovní rehabilitace.
(2) Údaje z evidence osob se zdravotním postižením jsou určeny výhradně pro účely
začlenění a setrvání těchto osob na trhu práce a pro statistické účely.
(3) Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení poskytování služeb podle
tohoto zákona nebo poté, co fyzická osoba přestane být osobou se zdravotním postižením,
údaje týkající se této fyzické osoby učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové
důvody pro jejich další zpracování.
Pracovní rehabilitace
§ 69
(1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní
rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště
osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo
může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou
právnickou nebo fyzickou osobu.
(2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují
krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním
postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je
osobou se zdravotním postižením.
(3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu
povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou
přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a
změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.
(4) Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením
sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost,
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a
s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny
(§ 7 odst. 3).
(5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře
vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou
uznány za dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního

zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které
přestaly být invalidními. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí
být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce je povinna
zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením
data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní
rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.
(6) Na osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní rehabilitace mimo
zaměstnání, se vztahuje § 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106
zákoníku práce a § 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci42a) se použijí přiměřeně.
(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah individuálního plánu
pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace a
způsob jejich úhrady.
§ 70
Dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace podle § 69 odst. 1 mezi Úřadem práce a
právnickou nebo fyzickou osobou obsahuje
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je pracovní
rehabilitace určena,
c) obsah a délku pracovní rehabilitace,
d) místo a způsob provedení pracovní rehabilitace,
e) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na zabezpečení pracovní rehabilitace,
f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
g) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
h) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na zabezpečení pracovní
rehabilitace,
i) závazek právnické nebo fyzické osoby vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její
poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud jí byla jejím zaviněním
poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení,
j) ujednání o vypovězení dohody.
§ 71
Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se
zdravotním postižením zahrnuje
a) přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů,43)

b) přípravu k práci,
c) specializované rekvalifikační kurzy.
§ 72
(1) Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním
postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných
pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle
24 měsíců.
(2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí
a) na pracovištích jejího zaměstnavatele individuálně přizpůsobených zdravotnímu stavu
této osoby; příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta,
b) na pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením (§ 75 a 78a), nebo
c) ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a
náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob.
(3) O přípravě k práci uzavírá Úřad práce s osobou se zdravotním postižením písemnou
dohodu, která obsahuje
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) obsah přípravy k práci,
c) dobu a místo konání přípravy k práci,
d) způsob jejího zabezpečení a způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
e) ujednání o vypovězení dohody.
(4) Dokladem o absolvování přípravy k práci je osvědčení vydané právnickou nebo
fyzickou osobou, u níž byla příprava k práci prováděna.
(5) Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění,
starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na
přípravě k práci na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce podpora při
rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v
evidenci uchazečů o zaměstnání.
§ 73
(1) Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním
postižením, může Úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. O přípravě
k práci prováděné na pracovišti zaměstnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá úřad práce
se zaměstnavatelem písemnou dohodu, která obsahuje
a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je příprava k práci
určena,
c) obsah a délku přípravy k práci,
d) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na přípravu k práci,
e) dobu, po kterou bude příprava k práci prováděna s podporou asistenta,
f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
g) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na přípravu k práci,
h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,
i) závazek zaměstnavatele vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její poměrnou část,
pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byla jeho zaviněním poskytnuta
neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a lhůtu pro vrácení,
j) ujednání o vypovězení dohody.
(2) O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby [§ 72 odst. 2 písm. b) a
c)] uzavírá Úřad práce s touto osobou písemnou dohodu, která kromě údajů uvedených v
odstavci 1 dále obsahuje
a) označení pracovní činnosti, na kterou se příprava k práci provádí,
b) základní kvalifikační a zdravotní předpoklady potřebné pro přípravu k práci,
c) místo a způsob provedení,
d) rozsah teoretické a praktické přípravy.
(3) Náhrada škody náležející v souvislosti s přípravou k práci, která je prováděna podle §
72 odst. 2 písm. b) a c), se řídí občanským zákoníkem.
§ 74
(1) Pro osoby se zdravotním postižením mohou být organizovány specializované
rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako
rekvalifikace (§ 109).
(2) Osobě se zdravotním postižením, která nepobírá dávky nemocenského pojištění,
starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží na základě
rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce po dobu konání těchto kurzů podpora při
rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v
evidenci uchazečů o zaměstnání.

§ 75
Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
(1) Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením se rozumí pracovní
místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné
dohody uzavřené s Úřadem práce. Na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním
postižením poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Pracovní místo zřízené pro
osobu se zdravotním postižením musí být takovou osobou obsazeno po dobu 3 let.
(2) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může
činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně
dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s
Úřadem práce 10 a více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, může
příspěvek na zřízení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit
maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně
čtrnáctinásobek průměrné mzdy podle věty první.
(3) Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením se
poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo
povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno
posečkání daně. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním
postižením se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu
3.
(4) Žádost o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením obsahuje
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele a
c) charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a počet těchto
pracovních míst.
(5) K žádosti o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením je nutné
přiložit doklad o účtu zaměstnavatele v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky
uvedené v odstavci 3 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá

zaměstnavatel písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní
úřad, příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní
pojišťovnu mlčenlivosti vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky
uvedené v odstavci 3 předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30
dnů přede dnem podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat
skutečnému stavu ke dni uvedenému v tomto potvrzení. Úřad práce může požadovat
předložení i jiných dokladů, pokud jsou nezbytně nutné v souvislosti s posouzením
žádosti o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.
(6) Dohoda o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením obsahuje
alespoň
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením,
c) závazek zaměstnavatele, že pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením bude
obsazováno pouze osobami se zdravotním postižením,
d) den, od kterého bude pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením obsazeno
osobou se zdravotním postižením,
e) dobu, po kterou bude pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením obsazeno
osobou se zdravotním postižením, včetně dne, do kterého musí být doba obsazení tohoto
pracovního místa splněna,
f) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,
g) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
h) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny,
i) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
j) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho
zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení
příspěvku,
k) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12
měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu
nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení příspěvku a
l) podmínky, na základě kterých lze dohodu vypovědět.
(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž
nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude
postihováno odvodem podle jiného právního předpisu46).

(8) Nevrácení příspěvku na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním
postižením ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně46).
(9) Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním
postižením i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1 až 7
obdobně s tím, že vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane
vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího
úmrtí.
§ 76
Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením
(1) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením může Úřad práce poskytnout na základě
písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru
osobu se zdravotním postižením.
(2) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se poskytuje za podmínky, že
zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním
nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a
není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Roční výše příspěvku
může činit nejvýše 48000 Kč na jednu osobu se zdravotním postižením. Příspěvek se
zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.
(3) Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením se neposkytne zaměstnavateli
a) na osobu se zdravotním postižením, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele,
b) na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou,
c) na osobu se zdravotním postižením, která je dočasně přidělena k výkonu práce k
uživateli, jde-li o zaměstnavatele, který je agenturou práce.
(4) Žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených v
souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením obsahuje

a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele,
c) jmenný seznam osob se zdravotním postižením, na které je příspěvek požadován, s
uvedením rodného čísla a data vzniku pracovního poměru, a
d) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou se
zdravotním postižením (§ 67).
(5) K žádosti o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených v
souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením je nutné přiložit doklad o
účtu zaměstnavatele v peněžním ústavu. Potvrzení o splnění podmínky uvedené v
odstavci 2 zajišťuje podle § 147b Úřad práce sám, pokud mu k tomu dá zaměstnavatel
písemný souhlas a zprostí za tímto účelem příslušný finanční nebo celní úřad, příslušnou
okresní správu sociálního zabezpečení nebo příslušnou zdravotní pojišťovnu mlčenlivosti
vůči Úřadu práce. Prokazuje-li zaměstnavatel splnění podmínky uvedené v odstavci 2
předložením potvrzení sám, nesmí být toto potvrzení starší než 30 dnů přede dnem
podání žádosti podle odstavce 4 a údaje v něm musí odpovídat skutečnému stavu ke dni
uvedenému v tomto potvrzení. Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů,
pokud jsou nezbytně nutné v souvislosti s posouzením žádosti o poskytnutí příspěvku na
úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se
zdravotním postižením.
(6) Dohoda o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených v
souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením obsahuje alespoň
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,
c) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,
d) způsob prokazování, jak jsou sjednané podmínky plněny,
e) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,
f) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu byl jeho
zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než náležel, a lhůtu pro vrácení
příspěvku,
g) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek v případě, že mu byl poskytnut v období 12
měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu
nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a lhůtu pro vrácení příspěvku a
h) podmínky, na základě kterých lze dohodu vypovědět.

(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž
nesplnění není porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž nesplnění bude
postihováno odvodem podle jiného právního předpisu46).
(8) Nevrácení příspěvku na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením ve stanoveném termínu je porušením
rozpočtové kázně46).
(9) Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na úhradu provozních
nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením i
s osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením. Pro
poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1, 2, 4 až 7 obdobně s tím, že vrácení příspěvku
nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.
§ 77
(1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) charakteristiku pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, a to zejména
určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro
zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a
informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním
postižením, anebo zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho
předpokládanou délku, a
b) druhy provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se
zdravotním postižením, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, a způsob
poskytování tohoto příspěvku.
(2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlásí
ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve
Sbírce zákonů.
§ 78
Chráněný trh práce a dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce
(1) Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob
se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými Úřad práce
uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce
(dále jen „dohoda o uznání zaměstnavatele“). Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá

v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo
zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště
zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.
(2) Dohodu o uznání zaměstnavatele lze se zaměstnavatelem uzavřít za podmínky, že
a) zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni
podání žádosti o uzavření této dohody více než 50 % osob se zdravotním postižením z
celkového počtu svých zaměstnanců,
b) ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin podvodu podle jiného právního předpisu v souvislosti s
poskytováním příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle
tohoto zákona,
c) ke dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele není v likvidaci nebo
v posledních 5 letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho
majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, o zastavení
insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je jeho majetek zcela
nepostačující, nebo o zrušení konkursu z téhož důvodu, a
d) v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání
zaměstnavatele
1. vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo
poštovní poukázkou,
2. zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm,
3. neuzavíral se zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, smlouvy, z
nichž by vyplýval závazek těchto zaměstnanců poskytovat zaměstnavateli peněžní
prostředky, nebo dohody o srážkách ze mzdy nebo platu v rozporu s dobrými mravy,
4. mu nebyla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku
zaměstnanosti nebo inspekce práce.
(3) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele na základě písemné
žádosti zaměstnavatele prominout zaměstnavateli splnění podmínky uvedené v odstavci
2 písm. d) bodě 4, pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50000 Kč a pokud
zaměstnavatel podal žádost podle odstavce 5.

(4) Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Pokud nejpozději do 3
měsíců po uplynutí této doby zaměstnavatel opětovně požádá Úřad práce o uzavření
dohody o uznání zaměstnavatele, uzavírá se tato dohoda na dobu neurčitou.
(5) Žádost o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele obsahuje alespoň
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) místo a předmět podnikání nebo místo a předmět činnosti zaměstnavatele,
c) informaci o tržbách v členění podle jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu
podnikání nebo informaci o hospodaření,
d) počet osob se zdravotním postižením, které se podle předmětu podnikání nebo
předmětu činnosti na tržbách podílejí,
e) informaci o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele za kalendářní čtvrtletí
předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody o uznání zaměstnavatele s uvedením
celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, z toho počet zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením podle § 67 včetně doložení této skutečnosti.
(6) Dohoda o uznání zaměstnavatele obsahuje alespoň
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) dobu, na kterou je uzavřena,
c) závazek zaměstnavatele plnit v průběhu účinnosti dohody o uznání zaměstnavatele
podmínky, které zákon stanoví pro uzavření této dohody,
d) závazek zaměstnavatele předkládat Úřadu práce roční zprávu o své činnosti, a to vždy
do 15. července následujícího kalendářního roku; roční zpráva o činnosti zaměstnavatele
obsahuje
1. informace o plnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele v průměrných čtvrtletních
přepočtených počtech v členění podle § 67, jejich počet včetně doložení skutečnosti, že
zaměstnanci jsou osobami se zdravotním postižením, pokud došlo ke změně oproti
skutečnostem doloženým podle odstavce 5 písm. e) nebo podle § 78a odst. 5 písm. b),
2. informace o předmětu podnikání zaměstnavatele a o tržbách v členění podle
jednotlivých činností v rámci rozsahu předmětu podnikání nebo o předmětu činnosti
zaměstnavatele a o jeho hospodaření včetně počtu osob se zdravotním postižením, které
se podle předmětu podnikání nebo předmětu činnosti na tržbách podílejí,
3. popis pracovních činností, na kterých se osoby se zdravotním postižením podílely,

4. počet osob se zdravotním postižením pracujících převážně u zákazníka, v provozních
prostorách zaměstnavatele nebo mimo tyto prostory,
5. počet osob se zdravotním postižením pracujících ve svém bydlišti,
6. informace o plnění podmínek stanovených zákonem pro uzavření dohody o uznání
zaměstnavatele a závazků sjednaných dohodou o uznání zaměstnavatele,
e) povinnost zaměstnavatele oznámit Úřadu práce, že nesplnil některý ze závazků
sjednaných v dohodě o uznání zaměstnavatele nebo přestal splňovat některou z
podmínek stanovených zákonem pro uzavření této dohody,
f) podmínky, na základě kterých lze dohodu vypovědět.
(7) Úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele může vypovědět, jestliže zaměstnavatel
a) přestane splňovat podmínku pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele uvedenou
v odstavci 2 písm. d) bodě 4, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50000 Kč, nebo
b) nesplnil závazek předložit roční zprávu o činnosti zaměstnavatele, a to ani na základě
výzvy Úřadu práce.
(8) Úřad práce dohodu o uznání zaměstnavatele vypoví, jestliže zaměstnavatel
a) přestane splňovat některou z podmínek pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele
uvedenou v odstavci 2 písm. b) nebo c) nebo v odstavci 2 písm. d) bodě 3,
b) po 2 po sobě jdoucí kalendářní čtvrtletí nesplňuje některou z podmínek pro uzavření
dohody o uznání zaměstnavatele uvedenou v odstavci 2 písm. a) nebo v odstavci 2 písm.
d) bodě 1 nebo 2, nebo
c) opakovaně uvedl v roční zprávě o činnosti zaměstnavatele nepravdivé údaje.
(9) Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli. Zaměstnavatel je oprávněn až do
uplynutí výpovědní doby poskytovat výrobky a služby nebo plnit zadané zakázky pro
účely splnění povinnosti uvedené v § 81 odst. 1.
(10) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je rozhodný průměrný
přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí.
(11) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí, stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem.

§ 78a
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na
chráněném trhu práce
(1) Zaměstnavateli, se kterým Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, se
poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou
částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Pro
poskytování příspěvku je příslušná krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má
sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště
zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.
(2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v
měsíční výši 75 % prostředků skutečně vynaložených na mzdy nebo platy na zaměstnance
v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, 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, nejvýše však v částce podle odstavce 17, jde-li o osobu se zdravotním
postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše 5000 Kč, jde-li o osobu zdravotně
znevýhodněnou. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky
na mzdy nebo platy snižují o částku odpovídající výši
a) poskytnuté naturální mzdy,
b) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle
občanského zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou
zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na stravování podle § 236 zákoníku
práce, nebo
c) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně
zaměstnavatele.
(3) Zaměstnavateli k příspěvku podle odstavce 2 náleží paušální částka 1000 Kč měsíčně
na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 na náklady vynaložené
zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním
čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá. Zaměstnavatel může v žádosti o poskytnutí
příspěvku uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené
zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním
čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nejvýše však o částku představující rozdíl
mezi maximální částkou příspěvku podle odstavce 17 a příspěvkem poskytnutým podle

odstavce 2 měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením
podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b). Zvýšení příspěvku podle věty druhé nelze uplatnit na
osobu se zdravotním postižením pracující mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na
zaměstnance agentury práce, který je osobou se zdravotním postižením a je dočasně
přidělen k výkonu práce k uživateli.
(4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele,
která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního
měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se
poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí
zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným
finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na
veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy
a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením
splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo
b) součet nedoplatků zaměstnavatele, s výjimkou nedoplatků podle písmene a), k
poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10000 Kč a zaměstnavatel
tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy se o těchto nedoplatcích od krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v případě, že
si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal
zaměstnavatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad
povinnosti mlčenlivosti vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je zaměstnavatel povinen
krajské pobočce Úřadu práce doložit.
Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu
3. Dále se příspěvek zaměstnavateli neposkytne po dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt nebo přestupek na úseku
zaměstnanosti nebo inspekce práce, pokud výše uložené pokuty přesáhla 50000 Kč, a to
na vyšší počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, než jaký
zaměstnavatel zaměstnával ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení této pokuty.
(5) Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je
a) jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a
zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, s uvedením rodného

čísla, data vzniku a skončení pracovního poměru, kódu zdravotní pojišťovny,
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně odvedeného pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, a
b) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou se
zdravotním postižením, pokud došlo ke změně oproti skutečnostem doloženým podle §
78 odst. 5 písm. e).
(6) Požádá-li o poskytnutí příspěvku na téhož zaměstnance, který je osobou se
zdravotním

postižením,

více

zaměstnavatelů,

poskytne

se

příspěvek

tomu

zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením,
pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního
čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o
poskytnutí příspěvku požádal; v případě, že o poskytnutí příspěvku požádalo více
zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou
se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o
poskytnutí příspěvku žádají, nelze příspěvek na tohoto zaměstnance poskytnout
žádnému z nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, více
pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené v
odstavcích 2 a 3. Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky
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 všech pracovních
poměrech tohoto zaměstnance sčítají.
(7) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance, který je osobou se zdravotním
postižením
a) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance Úřadem práce poskytován
jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně vynaložených prostředků na
mzdy nebo platy na zaměstnance, 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, nebo
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program (§ 117),
b) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl tento zaměstnanec poživatelem starobního
důchodu,

c) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl na tohoto zaměstnance zaměstnavateli
poskytován příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením (§ 76),
d) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém zaměstnanec, s nímž nebylo v pracovní smlouvě
sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, nesouhlasil s provedením
kontroly v místě výkonu jeho práce (§ 126 odst. 3), nebo
e) za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec agentury práce, který je osobou se
zdravotním postižením, dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
(8) Krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o
a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel splňuje podmínky pro poskytnutí
příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 4,
b) neposkytnutí příspěvku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v písmenu a),
c) neposkytnutí části příspěvku ve výši odpovídající vynaloženým prostředkům na mzdy
nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění těch zaměstnanců, u kterých
zaměstnavatel nedoloží, že jsou osobami se zdravotním postižením, nebo na které nelze
podle odstavce 6 nebo 7 příspěvek poskytnout; současně musí být splněny podmínky
uvedené v písmenu a),
d) neposkytnutí příspěvku nebo jeho části ve výši odpovídající nevyplacené mzdě nebo
platu nebo neodvedenému pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti nebo pojistnému na veřejné zdravotní pojištění ke dni podání
žádosti,
e) neposkytnutí zvýšení příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části v případě, že další
náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob se zdravotním
postižením, nebo
f) neposkytnutí příspěvku, pokud byla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 a ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o uložení této pokuty neuplynuly 3 roky.
(9) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.
(10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen vrátit,
jestliže mu byl na základě nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši;
obdobně je zaměstnavatel povinen vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě,
že mu byl poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o

uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 nebo v
případě, že bylo Úřadem práce zjištěno, že zaměstnavatel přestal splňovat některou z
podmínek stanovených pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele podle tohoto
zákona. O povinnosti vrátit poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část vydá krajská
pobočka Úřadu práce rozhodnutí.
(11) Nárok na vrácení poskytnutého příspěvku nebo jeho poměrné části podle odstavce
10 zaniká uplynutím 5 let ode dne jeho poskytnutí zaměstnavateli.
(12) Za další náklady, o které lze zvýšit příspěvek podle odstavce 3, se považují
a) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou
1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v základním
pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícím počtu hodin
odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci
zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo
2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o zaměstnance téhož
zaměstnavatele,
b) náklady na dopravu spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
kterými jsou náklady na
1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště a z
pracoviště, nebo
2. dopravu materiálu a hotových výrobků,
c) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými jsou náklady na
1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se
zdravotním postižením,
2. přizpůsobení

a

pořízení

pomocných

technologických

zařízení

používaných

zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
3. pořízení komunikačních a orientačních pomůcek,
4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek osobám
se zdravotním postižením, nebo
5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, včetně nákladů na počítačové vybavení.
(13) Pro účely odstavce 12 písm. a) se za provozního zaměstnance a pracovního asistenta
nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle odstavce
1, nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 518/2004 Sb.

(14) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 12 i daň z přidané hodnoty a
zaměstnavatel není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní
náklad pracovního místa.
(15) Ministr práce a sociálních věcí může na základě písemné a odůvodněné žádosti
zaměstnavatele o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných
zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde
o nedodržení lhůt stanovených k úhradě nedoplatků zaměstnavatele.
(16) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele o
odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele
prominout splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu
nedoplatků zaměstnavatele, která k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí
přesáhla 10000 Kč. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce druhého
kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o
poskytnutí příspěvku žádáno, prokazuje-li splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm.
b) zaměstnavatel sám. V případě, že splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b)
zjišťoval podle § 147b Úřad práce, pokud mu k tomu dal zaměstnavatel souhlas a za tímto
účelem zprostil příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce, žádost
musí být ministerstvu doručena nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se
zaměstnavatel o svých nedoplatcích podle odstavce 4 písm. b) dozvěděl od krajské
pobočky Úřadu práce.
(17) Maximální částka příspěvku činí 12800 Kč. Vláda může nařízením zvýšit maximální
částku příspěvku, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím
k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů.

6) Handicap v zaměstnání z pohledu ergoterapeuta
Ergoterapie je specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k
dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit praktické potíže vzniklé snížením či ztrátou
soběstačnosti. Podporuje maximální zapojení jedince v běžném životě v pracovním
životě, volném čase i v běžných denních činnostech. Zaměřuje se na praktické výstupy
terapie x kondiční ergoterapie. Využívá praktické činnosti v terapii podporuje motivaci i
přenos získaných schopností a dovedností do běžného života.

Ergoterapie je rovněž profese, která usiluje o využití schopností člověka ke zvládání
jeho potřeb, ať osobních, zájmových nebo pracovních, a vhodným způsobem podporuje
participaci jedince do běžného života. Integrace handicapovaných lidí, ať už mentálně
nebo fyzicky postižených není snadné. Přesto by to mohlo být výhodné pro obě strany,
jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Pro postiženého člověka je často velkou
motivací k práci nejen získání finanční odměny, ale především zapojení se do běžného
“normálního” života a získání potřebného sociálního kontaktu.
Nalezení vhodného pracovního místa pro handicapovaného člověka je často obtížné,
ale není neřešitelné. Podstatné je přihlížet na formu a tíži postižení a především na
individualitu daného člověka. V tom může ergoterapie být přínosem. Pomáhá hledat a
rozvíjet schopnosti u postižené osoby v interakci s prostředím. Nabízí vhodné
kompenzační či ergonomické pomůcky, pro co největší možnou soběstačnost a
samostatnost a naučí, jak je využívat. Podílí se v rámci ergodiagnostického vyšetření na
analýze pracovních činností a pracovního potenciálu. Provádí předpracovní rehabilitaci,
tzn. trénink tolerance zátěže, vytrvalosti a nácviku pracovních dovedností. Následně ve
spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní začlenění.
Ergoterapeut pracuje buď individuálně, nebo se skupinou osob. Cílem je připravit
potencionální zaměstnance se zdravotním postižením na pracovní činnosti na běžném
trhu práce. Snaží se navodit reálné prostředí zaměstnání a provádět nácvik dovedností,
např. pomocné práce ve skladě, úklidové práce nebo i práce na PC. V tomto velmi
pomáhají sociální firmy, které zaměstnávají postižené lidi a zároveň poskytují
tréninková pracovní místa.
Pro zaměstnavatele bude nejspíš důležité kritérium pro přijetí i nutnost asistence či
případné ergonomické úpravy na pracovišti. I v tomto případě může ergoterapeut svými
radami a zkušenostmi být přínosem. Je vhodné před nástupem handicapovaného
člověka do zaměstnání natrénovat pracovní dovednosti přímo na místě, kde bude práce
probíhat, příp. provést příhodné úpravy pracovního prostředí. Odměnou zaměstnavateli
jistě bude spolehlivý a loajální pracovník.

7) Pracovní asistent
*Rozvijí individuální manuální zručnost zaměstnance, zajišťuje materiál a pomůcky pro
pracovní výcvik zaměstnance, učí nové pracovní postupy s využitím nástrojů, přístrojů.
Prohlubuje a upevňuje základní hygienické návyky související s prací pomocných
pracovníků. Působí na vytváření a rozvíjení pracovních návyků souvisejících
s provozem.
* Podporuje mobilitu a rozšiřování sociálních vazeb zaměstnance. Učí zaměstnance dbát
na základní pracovní návyky: dochvilnost, spolehlivost, čestnost a poctivost,
zodpovědnost, vlastní iniciativu, kolegiální výpomoc a sounáležitost s kolektivem
* Pracovní asistence je cílená, vychází ze zjištěných problémů jedince a přispívá ke
zlepšení pracovního zácviku na provozovně zaměstnavatele, zvláště je kladen důraz na
fungování ve všech denních pracovních činnostech. Fixuje získané společenské a
pracovní návyky uživatelů. Rozvíjí pracovní aktivity.
*Připravuje a zodpovídá za plán pracovního zácviku zaměstnance. Odpovídá za to, že
plán pracovní asistence bude plně zaměřen na potřeby zaměstnance na chráněném
pracovním místě s přihlédnutím k jejich hendikepu a míře postižení
* Zapojuje zaměstnance do cílené a smysluplné činnosti, podporuje jeho mentální a
fyzické funkce, celkovou pohodu
*Při výuce asistent pomáhá k hladkému průběhu - asistuje pomalejším klientům,
doprovod na veřejnou dopravu

8)Příklady dobré praxe
Příklady dobré praxe ukazují, že existují techniky, metody, procesy, aktivity, které vedou
mnohem efektivněji k daným cílům než některé jiné techniky, metody atd. Jde o to, že
vhodné postupy, způsoby ověřování a žádoucí výstupy mohou být vyřešeny s méně
problémy a s menším počtem nepředvídatelných komplikací. Příklady dobré praxe lze
rovněž definovat jako účinnější (méně úsilí) a efektivnější (dobré výsledky) cesty k

vytčenému cíli, založené na opakovatelných postupech, které se mohou osvědčit i jinde a
které může aplikovat větší počet lidí.
Vedou k vyústění snahy o efektivnější vzdělávání pro danou cílovou skupinu, ke
konkrétním, k příležitosti učit se od jiných subjektů a využívat dobré nápady, které se u
nich osvědčily.
Příklady dobré praxe představují netradiční formy práce, dílčí vzdělávací aktivity,
samostatné projekty, nové organizační formy výuky, nové způsoby hodnocení a
autoevaluačních činností, možnosti mimovýukových aktivit apod.

V našem případě jsme se snažili pozměnit zažitý mýtus, že handicapované osoby nemají
dobrý přístup k práci (ztracené pracovní návyky, pomalé tempo, častá chybovost…),
případně ani motivaci pracovat, pokud jsou třeba v exekuci, kdy se jim nevyplatí
pracovat, jelikož jim exekutor stejně obstaví a zabaví celý plat.
Naší prvotní motivací bylo dokázat, že i tito lidé pracovat umí, pokud se správně
motivují a vedou. Zároveň jsme se jim také snažili poskytnout poradenskou pomoc v
jejich tíživých situacích.

9) Osobní příběhy
Příběh první (víra v sebe sama)
Do našeho projektu se telefonicky přihlásil účastník s eminentním zájmem o kurz
Sportovní masáže. Byl to však jediný zájemce o tento kurz, čímž by kurz patřil k těm
finančně nákladnějším. Snažil jsem se jej v rámci efektivity vynaložených prostředků
přesvědčit, že jsou i jiné kurzy, které by mu třeba také mohly vyhovovat. Nicméně
dotyčný pan Jaroslav trval na svém. Poté jsme se setkali osobně a v závěru našeho
rozhovoru mi zmíněný člověk řekl: „Víte, pane, já velice rychle ztrácím zrak. Lékař mi
oznámil, že do roku budu trpět totální slepotou. Dozvěděl jsem se, že masírovat může i
nevidomý člověk, takže právě proto potřebuji právě tento kurz“.
Nutno dodat, že účastník kurz zdárně absolvoval a nyní provozuje masérskou praxi.

Příběh druhý (smutný)
Jeden z účastníků, pan Zdeněk, měl v rámci dotovaného zaměstnání pracovní pozici
správce budovy restaurace a areálu koupaliště. V rámci neformálního vzdělávání
v projektovém Klubu Vrátka se ukázalo, že je neobyčejně zručný a aranžérsky
vynalézavý. Na doporučení lektorky mu byla
na pracovišti svěřena i jiná dílčí práce, konkrétně aranžování různých oslav, svateb,
výročních schůzí různých spolků v restauraci. Oceněním mu byla častá pochvala hostů,
což ho přimělo k tomu, že si
na úřadu práce zažádal o aranžérský kurz (již mimo náš projekt) s tím, že se budoucna
bude věnovat právě této profesi. Příběh však končí velmi smutně. Jednoho dne za ním
přišli rodiče s tím, že by rádi v restauraci uskutečnili oslavu 10. narozenin své dcery.
Dotyčný se jich zeptal, zda mají nějakou konkrétní představu o aranži. Rodiče mu sdělili,
že nemají. Pan Zdeněk jim na to pravil: „Já to tedy naaranžuji tak, jako bych to chystal
sám pro sebe“.
Za dva dny rodiče oslavu z nějakého důvodu zrušili a za týden měl pan Zdeněk, který v té
obci bydlel, v té samé místnosti s tou samou aranží smuteční hostinu. Zemřel náhle na
srdeční slabost. Takže si to opravdu přichystal sám pro sebe.

10)

Přínos projektu pro osobní a pracovní život účastníků

Všeobecně se dá shrnout ta skutečnost, že všichni účastníci po dokončení projektu
získali motivaci pro další životní aktivity, posílili své sebevědomí, zdokonalili se
v pracovních činnostech, zlepšili slovní i verbální komunikaci, naučili se překonávat
různé překážky a bariéry, zorientovali se na trhu práce a především někteří získali
zaměstnání (školník, masér, pomocný kuchař, uklízečka, barista, strážná, pekařka,
prodavačka v trafice, administrativní pracovnice, obsluhovač vysokozdvižného vozíku) i
po ukončení projektu, ať už na místě, kde probíhalo dotované zaměstnání, nebo u jiného
zaměstnavatele.
Celkově se tak dá celý projekt zhodnotit jako velmi úspěšný a prospěšný.

11)

Příloha (fotodokumentace)

Pan Robin Vala při obsluze zákazníků

Paní Vejmělková na samostatné směně

Pan Jan Vala na veřejné akci v rámci zaměstnání

