
 

 

Platné znění částí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Vysvětlivky: Platný, ale neúčinný text uveden kurzívou. 

 

 

§ 6a 

 

(1) K plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti ministerstvo může zřídit státní příspěvkovou 

organizaci. Ministerstvo vydá zřizovací listinu této státní příspěvkové organizace. Státní 

příspěvková organizace vzniká dnem stanoveným ve zřizovací listině. Zřizovací listina 

musí dále obsahovat tyto údaje: 

a) název, sídlo a identifikační číslo osoby státní příspěvkové organizace, 

b) vymezení účelu, pro který se státní příspěvková organizace zřizuje, 

c) předmět hlavní činnosti, popřípadě jiné činnosti, 

d) označení statutárního orgánu a vymezení základní organizační struktury 

státní příspěvkové organizace, 

e) vymezení majetku České republiky, který ministerstvo svěřuje státní 

příspěvkové organizaci při jejím zřízení. 

 

(2) Statutární orgán státní příspěvkové organizace zřízené podle odstavce 1 jmenuje        

a odvolává ministr práce a sociálních věcí.  

 

(3) Ministerstvo může rozhodnout o rozdělení státní příspěvkové organizace zřízené 

podle odstavce 1, o jejím sloučení nebo splynutí s jinou státní příspěvkovou organizací 

zřízenou podle odstavce 1 nebo o jiných změnách takové státní příspěvkové organizace. 

Současně vydá zřizovací listinu nově vznikající státní příspěvkové organizace nebo 

dodatek zřizovací listiny. Státní příspěvková organizace zaniká dnem stanoveným v 

rozhodnutí o jejím rozdělení nebo splynutí, popřípadě dnem stanoveným v rozhodnutí o 

jejím sloučení, je-li právním nástupcem jiná státní příspěvková organizace. 

 

(4) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení státní příspěvkové organizace zřízené podle 

odstavce 1. Současně rozhodne o způsobu vypořádání práv a povinností vykonávaných 

státní příspěvkovou organizací, včetně příslušnosti hospodařit s majetkem České 

republiky, a zruší zřizovací listinu. Nerozhodne-li, přechází dnem zániku zrušované 

státní příspěvkové organizace příslušnost k hospodaření s majetkem České republiky 

včetně práv, s nímž tato organizace dosud hospodařila, na ministerstvo. Současně 

přecházejí na Českou republiku závazky, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů, jejichž nositelem byla tato organizace, a ministerstvo se stává příslušné k plnění 

těchto závazků, jakož i k výkonu práv a povinností z těchto pracovněprávních vztahů. 

 

(5) Zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení státní příspěvkové organizace,       

o nichž bylo rozhodnuto podle odstavců 1 až 3, oznamuje ministerstvo v Ústředním 

věstníku České republiky do 30 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo. 

Oznámení obsahuje označení zřizovatele státní příspěvkové organizace, její název, sídlo, 

identifikační číslo a den, měsíc a rok vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zániku. 
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* * * 

 

§ 37a 

 

(1) Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a 

centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, vedené 

ministerstvem, obsahují údaje uvedené v § 37. 

  

(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty se rozumí 

pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu 

práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků
93) 

a pracovních 

míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu
94). 

Se zařazením 

pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli 

zaměstnanecké karty musí zaměstnavatel udělit souhlas. 

  

(3) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí pracovní 

místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce, s 

výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků
93)

 a pracovních míst 

zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu
94), 

a současně jde o pracovní 

místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky. Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných 

pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas. 

  

(4) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst 

obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty a 

případné zpětvzetí této žádosti a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných 

držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a případné zpětvzetí této žádosti. 

Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty 

nebo modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti, pokud byla podána na území České 

republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro 

vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty a den vydání zaměstnanecké karty nebo modré 

karty nebo den, kdy bylo řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty 

zastaveno. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení s předchozím 

souhlasem Ministerstva vnitra vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální evidenci volných 

pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo v centrální evidenci volných 

pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou 

zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu. 

  

(5) Ministerstvo vnitra sdělí neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání 

zaměstnanecké karty nebo modré karty elektronicky ministerstvu identifikační údaje cizince, 

kterému bude vydána zaměstnanecká karta nebo modrá karta, a údaje o pracovním místě, pro 

které bude vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení jejich platnosti, o 

jejich zrušení nebo o uplynutí doby jejich platnosti. 

  

(6) Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli 

zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných 

držiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní místo u zaměstnavatele, 

pokud 
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a) zaměstnavateli byla v období posledních 12 4 měsíců pravomocně uložena pokuta 

za umožnění výkonu nelegální práce, nebo 

  

b) volné pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dostatek 

volných pracovních sil obsadit jinak. 

____________________  

93) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

94) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 

odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

* * * 

 

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 předpisu
32g)

 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 

způsobem
33)

; 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 způsobem
79)

, 

c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů
34)

 

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, vykonává 

některou z činností 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. 

  

(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.  

____________________  

21) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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32g) § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. 

33) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce. 

34) § 131 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 157 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

79) § 52 písm. h) zákoníku práce. 

 

* * * 

§ 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 vnitra 35a), 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 karantény
96)

 osoby po skončení 

výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního 

právního předpisu
97)

, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost 

úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v 
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době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního 

předpisu
97)

. 

 

 (4) Překrývají-li se náhradní doby zaměstnání uvedené v odstavci 3, započítávají se 

pouze jednou. 

____________________  

96) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

97) Zákon č. 187/20006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

§ 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. 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.  

 

* * * 

 

§ 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. 
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(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, na jehož základě vykonává některou 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, a po dobu, po kterou je 

mu poskytována podpora při rekvalifikaci. 

 

* * * 

 

§ 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 uchazeč o zaměstnání vykonává některou 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, a z tohoto 

důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, 
c) d) poskytování podpory při rekvalifikaci (§ 40, § 72 odst. 5 a § 74 odst. 2), 

d) e) vazby. 

 

* * * 

 

Chráněné pracovní místo 

 

§ 75 

 

1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného 

pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo 

musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, 

které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě 

mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. 

  

(2) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze uzavřít se zaměstnavatelem, pokud 

v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti podle odstavce 7 

 a) provedl zaměstnanci srážky ze mzdy nebo z platu podle § 78 odst. 2 písm. b) nebo 

c), 

 b) bylo vůči němu zahájeno trestní stíhání jako obviněnému z trestného činu podvodu 

podle jiného právního předpisu v souvislosti s poskytováním příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78, 

 c) mu byla pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku 

zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo 

 d) na něj byla opakovaně podána oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle 

zákoníku práce. 
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(3) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze dále uzavřít se zaměstnavatelem, 

pokud z jeho předchozí činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob z hlediska druhu 

jejich zdravotního postižení na trhu práce. 

  

(4) Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky 

uvedené v odstavci 2 písm. c), pokud výše uložené pokuty nepřesáhla 50 000 Kč. 

  

(5) Příspěvek na zřízení chráněného 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 chráněných pracovních míst, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného 

pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro 

osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné 

mzdy. 

  

(6) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá ke dni podání žádosti 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, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách 

a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. 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. 

  

(7) Žádost o zřízení chráněného pracovního místa nebo žádost o vymezení chráněného 

pracovního místa obsahuje 

  a) identifikační údaje zaměstnavatele, 

b) místo a předmět podnikání a 

c) charakteristiku chráněných pracovních míst a jejich počet. 

  

(8) K žádosti o zřízení chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu u 

peněžního ústavu a potvrzení o splnění podmínky uvedené v odstavci 6, pokud zaměstnavatel 

nedá souhlas k tomu, aby si údaje o splnění této podmínky zjistil podle § 147b Úřad práce 

sám a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči 

Úřadu práce. Úřad práce může požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k 

posouzení žádosti. Při posuzování žádosti vychází Úřad práce i z dalších skutečností, zejména 

situace na trhu práce a struktury dalších příspěvků a dotací poskytovaných zaměstnavateli z 

veřejných rozpočtů, s cílem zamezit souběhu příspěvků a dotací poskytnutých pro stejný účel. 

  

(9) Dohoda o zřízení chráněného pracovního místa obsahuje 

a) identifikační údaje účastníků dohody, 

b) charakteristiku chráněného pracovního místa, 

c) závazek zaměstnavatele, že chráněné pracovní místo bude obsazováno pouze 

osobami se zdravotním postižením, 

d) den, od kterého bude chráněné pracovní místo obsazeno osobou se zdravotním 

postižením, 

e) dobu, po kterou bude chráněné pracovní místo 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, 
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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 a příspěvku, 

k) závazek zaměstnavatele vrátit neprodleně 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) ujednání o vypovězení dohody. 

 

 V závislosti na charakteristice zřizovaného chráněného pracovního místa lze v dohodě 

sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci zájem. 

  

(10) 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 zvláštního právního předpisu
46)

. 

  

(11) Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně
46)

. 

  

(12) Úřad práce může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se 

zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro 

poskytnutí tohoto příspěvku platí odstavce 1 až 10 obdobně s tím, že vrácení příspěvku nelze 

požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze 

zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí. 

  

(13) Dohodu o vymezení chráněného pracovního místa může Úřad práce uzavřít se 

zaměstnavatelem nebo s osobou se zdravotním postižením, která vykonává samostatnou 

výdělečnou činnost. Dohoda mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem obsahuje údaje uvedené 

v odstavci 8 písm. a) až c), e), h) a k), dohoda mezi Úřadem práce a osobou samostatně 

výdělečně činnou obsahuje údaje podle odstavce 8 písm. a) a b), e), h) a k). 

____________________  

44) § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 

45) § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 

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

 

 

 * * * 

 

§ 78  

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

na chráněném pracovním místě 

 

(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech (§ 75) více než 50 % 

osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek 

na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků  

na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro 

poskytování příspěvku je 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. 
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(2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy  

v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků 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 8 000 Kč. 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 § 

327 zákoníku práce podle občanského zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení 

škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování 

podle § 236 zákoníku práce, 

c) srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení závazků zaměstnance podle § 146  

písm. b) zákoníku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dobrými mravy, nebo 

d) náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně  

zaměstnavatele. 

  

(3) Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního 

místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti  

o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku 

odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše 

však o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením 

podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) a nejvýše o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně 

znevýhodněnou. Zvýšení příspěvku podle věty první nelze uplatnit pro chráněné pracovní 

místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele. 

  

(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 všech splatných nedoplatků zaměstnavatele k poslednímu dni příslušného  

kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek 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. 
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(5) Součástí žádosti je 

a) doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, 

zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců, kteří jsou 

osobami s těžším zdravotním postižením, 

b) 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 

c) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek požadován, je osobou  

se zdravotním postižením (§ 67). Při opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení 

součástí žádosti pouze v případě změny této skutečnosti. 

  

(6) Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne 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 něj požádal; v případě, že  

o příspěvek 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 příspěvek žádají, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze 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 odstavci 2. 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 se zdravotním postižením 

a) za 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 čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, 

poživatelem starobního důchodu, 

c) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec zaměstnán na chráněném pracovním místě, 

na které je poskytován příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa, nebo 

           d) za 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). 

 

(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 
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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 a neodvedenému pojistnému ke dni podání žádosti, nebo 

e) neposkytnutí zvýšeného příspěvku podle odstavce 3 nebo jeho části  

v případě, že další náklady nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním osob  

se zdravotním postižením, 

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. 

  

(10) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel povinen prostřednictvím 

Úřadu práce ve stanovené lhůtě odvést do státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě 

nesprávných údajů vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši; obdobně je zaměstnavatel 

povinen 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. Nesplnění těchto povinností je porušením rozpočtové kázně
46

). 

  

(11) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním 

postižením na celkovém počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je rozhodný průměrný 

přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. 

  

(12) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou 

osobami se zdravotním postižením, za kalendářní čtvrtletí a druhy dalších nákladů, o které  

se příspěvek podle odstavce 3 zvyšuje, stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

  

(13) Ministerstvo může na základě písemné a odůvodněné žádosti zaměstnavatele  

ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout splnění podmínky uvedené  

v odstavci 4 písm. b), pokud jde o výši součtu všech splatných nedoplatků zaměstnavatele. 

Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce 

následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o příspěvek žádáno. 

____________________  

44) § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 

45) § 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb. 

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

 


