
Novela zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti  

Schválené znění vybraných paragrafů vztahujících se 
k zaměstnávání OZP ve III. 

tení s vyznačením přijatých pozměňovacích návrhů a s 
komentářem

§ 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) Agentura  práce  nemůže 
dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána 
zelená karta, nebo modrá karta modrá karta nebo kterému bylo vydáno 
povolení k zaměstnání anebo je osobou se zdravotním postižením.

Zjevně opatření,  které má plošně omezit  agenturní  zaměstnávání  OZP,  v řadě 
případů  využívané  neprůhledně  a  spekulativně.  Členů  AZZP  se  dotkne  jen  
výjimečně, na druhé straně objektivně část takto (opravdu) zaměstnaných OZP  
pravděpodobně ztratí zaměstnání. 

§ 67 

(1)  Fyzickým  osobám  se  zdravotním  postižením  (dále  jen  „osoby  se 
zdravotním postižením“) se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

 Uchazeči a zájemci se ZP nepotřebují ochranu – ta byla součástí starého 
zákoníku práce – potřebují zvláštní pozornost, zvýšenou kvalifikovanou pomoc a  
především  podporu  –  přímo  (osobám)  nebo  nepřímo  (zprostředkovatelům  a  
zaměstnavatelům)    

(2)  Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou 
orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními 

a)  ve  třetím  stupni32a)  (dále  jen  „osoby  s  těžším  zdravotním 
postižením“), nebo

b) v prvním nebo druhém stupni87).



 Toto  znění  v kombinaci  se změnou  bodu  5.  přechodných  ustanovení  v praxi 
znamená, že 

- stávající okruh zaměstnanců se statutem OZZ bude považován za osoby se ZP  
se všemi nároky až do 1.  1.  2015,  pokud ovšem nedojde k odnětí  statutu na 
základě nového rozhodnutí posudkového lékaře

 

(3) Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 
2, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního 
zabezpečení. 

(4) 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. *)

87) §  39  odst.  2  písm.  a)  a  b)  zákona  č.  155/1995  Sb.,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

*)  Chápeme  to  jako  snahu  zabránit  okamžitému  dopadu  ztráty  statutu,  
zaměstnavatel i osoba se ZP získají čas k řešení dopadu této změny. V praxi však 
o  účinnosti  dosti  pochybujeme,  zejména  u  starších  zaměstnanců,  kteří  svými  
pracovními kompetencemi nejsou pro zaměstnavatele klíčoví.  

§ 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.  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.  Chráněné pracovní místo musí být 
obsazeno po dobu 3 let  ode dne sjednaného v dohodě o jeho zřízení 
nebo vymezení.

MPSV  v odůvodnění  k podanému  pozměňovacímu  návrhu  (zkrácení  doby  
obsazení u ZZP s více jak 50% OZP na 1 rok a udržení statutu ZZP) uvedlo, že  
podmínka  tří  let  se  vztahuje  jen  na  ta  chráněná  pracovní  místa,  na 
jejichž  zřízení  poskytl  ÚP  příspěvek.  Z textu  zákona  to  však  není  zcela 
zřejmé. Lze dedukovat, že v úvodu odst. 1 se hovoří o CHPM zřízeném, podmínka  
by se tedy neměla logicky vztahovat na CHPM, která již existují k 1. 1. 2012 a 
která budou pouze vymezena dohodou. Nepřímo – bude- li na tato místa přiznáno  
zvýšení příspěvku dle odst. (3) §78, bylo by to v rozporu s podmínkou existence 
těchto CHPM nejméně po dobu 12 měsíců. Bude nutno pro praxi vyjasnit.   



(2) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo čtvrté nelze uzavřít se 
zaměstnavatelem, pokud v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti 
podle odstavce 6 

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

lze akceptovat

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,

lze akceptovat

c) mu byla pravomocně uložena pokuta (bez uvedení výše a 
důvodu!!?) za správní delikt nebo přestupek na úseku 
zaměstnanosti nebo inspekce práce, nebo

povede k řadě nespravedlností, spojených s banálními přestupky, proti kterým 
nikdo „není očkován“ 

podobně jako v minulosti u „absolutní“ bezdlužnosti bude nutno hledat  
dodatečná řešení a tolerance   

Jedno pochybení přivede do neštěstí desítky nebo stovky nevinných lidí.  
Nepřiměřená tvrdost !!! 

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

Riziko prodlevy do rozhodnutí o oprávněnosti stížnosti – rozhodovat by měl  
pracovně prcovní soud 

(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.“.

Prvek absolutistické moci hodný ústavní stížnosti!!! Který monarcha bude o  
tomto ortelu rozhodovat?

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12.

(4)  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.

Všichni víme, že již několik ministrů v řadě rádo cituje tyto velkorysé limity do  
tiskových prohlášení k veřejnosti: ve skutečnosti je hodnota limitována skutečně  
prokazatelnými náklady a v praxi jen výjimečně přesáhne částku 100 tis. Kč    

(5) 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 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.

(6)  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.

(7) 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  3,  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.

(8) 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,

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

k) ujednání o vypovězení dohody.

V  závislosti  na  charakteristice  zřizovaného  chráněného  pracovního 
místa lze v dohodě sjednat i další ujednání, na kterých mají účastníci 
zájem.  

(9) 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 předpisu46). 

(10)  Nevrácení  příspěvku  ve  stanoveném  termínu  je  porušením 
rozpočtové kázně46).

(11) 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  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. 

(12) 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 6 písm. a) 
až c), e), h) a k), dohoda mezi Úřadem práce a osobou samostatně 



výdělečně činnou obsahuje údaje podle odstavce 6 písm. a) a b), e), h) a 
k).

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

§ 76

(1) Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo 
poskytnout  na  základě  dohody  se  zaměstnavatelem  nebo  osobou 
samostatně  výdělečně  činnou,  která  je  osobou  se  zdravotním 
postižením,  i  příspěvek  na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů 
chráněného  pracovního  místa.  Dohodu  je  možno  uzavřít  nejdříve  po 
uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního 
místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa.

(2)  Příspěvek  na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů  chráněného 
pracovního místa se poskytne za předpokladu splnění podmínky podle § 
75  odst.  3  ke  dni  podání  žádosti  
o příspěvek. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč.

(3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 
pracovního místa 
se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo 
pracoviště zaměstnavatele.

Zjevně snaha o prevenci proti zneužití pozice domáckého pracovníka v prostředí 
volného trhu práce.  Paradoxně běžní  zaměstnavatelé stále obtížněji  nacházejí  
pracovní  místa  pro  OZP  v sofistikovaných  fyzicky  i  psychicky  náročných  
procesech – díky IT přibývá příležitostí k využití „homeworkingu“ – tedy domácké 
práce. Dlouhodobě nelze generalizovat, nutno posuzovat individuálně.  

(4)  Žádost  o  příspěvek  na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů 
chráněného pracovního místa obsahuje

a) identifikační údaje zaměstnavatele,

b) místo a předmět podnikání, a 

c) seznam chráněných pracovních míst a jejich počet.

(5)  K žádosti  o  příspěvek  na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů 
chráněného pracovního místa je nutné přiložit doklad o zřízení účtu u 
peněžního ústavu a potvrzení o splnění podmínky podle § 75 dost. 3, 
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 orgán finanční správy mlčenlivosti vůči Úřadu práce. 
Úřad  práce  může  požadovat  předložení  i  jiných  dokladů,  pokud  jsou 
potřebné k posouzení žádosti.



(6) Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje údaje podle § 75 odst. 6 
písm.  a)  a  f)  až  k)  
a § 75 odst. 7.

Zásadní změna, ač není výslovně uvedeno:  § 76, který se do roku 2011 vztahuje  
k příspěvkům na provoz CHPD, se nově bude týkat pouze jednotlivých CHPM 
(vymezených dle §75) u běžných zaměstnavatelů a v případě OSVČ, tedy ne ZZP 
s více jak 50% OZP. Jeho roli u ZZP přejímá zvýšení příspěvku dle §78 odst. (3) za  
podmínek zatím (do zveřejnění návrhu vyhlášky) ne zcela jasných.  

§ 77

(1)  Ministerstvo  stanoví  prováděcím  právním  předpisem 
charakteristiku chráněného pracovního místa, druhy provozních nákladů 
chráněného  pracovního  místa  nezbytných  k provozování  chráněného 
pracovního  místa,  na  které  lze  poskytnout  příspěvek  podle  § 76,  a 
způsob poskytování příspěvku.

Pojem „charakteristika CHPM“ není zcela přesný: v duchu vleklých jednání mezi  
chartou  SP  a  MPSV  by  mělo  jít  spíše  o  co  nejkonkrétnější  parametry  a 
podmínky, které splní ZZP (resp. zaměstnavatel obecně), aby mohlo být CHPM 
vymezeno pro účely podpory příspěvkem dle §78 (resp. 76).   

(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

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

*) ďábel se zde skrývá v detailu: ÚP nemusí z důvodu pochybností nebo údajné  
nevhodnosti typu práce (charakteristika CHPM dle vyhlášky) vymezit v 1. pololetí  
2012  všechna  existující  pracovní  místa  OZP,  teoreticky  může  tedy  podíl  
zaměstnaných OZP klesnout v důsledku toho pod 50% 

Vzniká dvojí výklad, respektive mohou existovat dva typy ZZP (nad 50%):



* ZZP dle odst. (1) §78

* ZZP dle odst. (2) b) §81 tohoto zákona 

  

(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, 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.

„Nahrazování“ osobních nákladů je velmi nešťastný a nerelevantní výraz – ve  
skutečnosti se jedná o vyrovnání nižší ekonomické výkonnosti ZZP jako celku  
vlivem zaměstnávání nadpolovičního podílu OZP. Osobní náklady jsou pouze  
„vyměřovacím základem“ příspěvku. MPSV tento rozdíl nikdy nepochopilo.   



(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. 

(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.

(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. 5).

Je jasné, že cílem je minimálně namátkově kontrovat skutečný výkon práce a  
provozování CHPM domáckých pracovníků, dnes hojně zneužívaných. Tzv. „práce  
u  počítače“  nebo  „telemarketing“  se  dá  monitorovat  jen  velmi  obtížně  i  
v případě, že kontrolor bude stát několik hodin na pracovišti. Klíčová je přidaná 
hodnota, výnos z takové činnosti musí krýt alespoň významnou část osobních 
nákladů, jinak se nejedná o práci, ale o podvod nebo o sociálně pracovní terapii –  
službu klientům.     

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.“.

(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), nebo

d)  neposkytnutí  příspěvku  nebo  jeho  části  ve  výši  odpovídající 
nevyplacené  
mzdě nebo platu a neodvedenému pojistnému ke dni podání žádosti.

(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; nesplnění této povinnosti je 
porušením rozpočtové kázně46).

(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.“.

***

§ 80 

Zaměstnavatelé jsou povinni

a) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní 
péče  možnost  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením  individuálním 
přizpůsobováním  pracovních  míst  a  pracovních  podmínek  a  vyhrazováním 
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,

b)  spolupracovat  s  krajskou  pobočkou  Úřadu  práce  při  zajišťování  pracovní 
rehabilitace,

c)  vést  evidenci  zaměstnávaných  osob  se  zdravotním  postižením;  evidence 
obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním 
postižením ([§ 67 odst. 2 písm. a) až c)]),

d)  vést  evidenci  pracovních  míst  vyhrazených  pro  osoby  se  zdravotním 
postižením.

§ 81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou 
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 
podílu  těchto  osob  na  celkovém počtu  zaměstnanců  zaměstnavatele. 
Povinný podíl činí 4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

 a) zaměstnáváním v pracovním poměru,



 b)  odebíráním  výrobků  nebo  služeb  od  zaměstnavatelů 
zaměstnávajících  více  než  50  % zaměstnanců,  kteří  jsou  osobami  se 
zdravotním  postižením,  nebo  zadáváním  zakázek  těmto 
zaměstnavatelům  nebo  odebíráním  výrobků  nebo  služeb  chráněných 
pracovních  dílen  provozovaných  občanským  sdružením,47)  státem 
registrovanou  církví  nebo  náboženskou  společností  nebo  právnickou 
osobou  evidovanou  podle  zákona  upravujícího  postavení  církví  a 
náboženských  společností48)  nebo  obecně  prospěšnou  společností,49) 
nebo  zadáváním zakázek  těmto  subjektům nebo  odebíráním výrobků 
nebo  služeb  od  osob  se  zdravotním  postižením,  které  jsou  osobami 
samostatně výdělečně činnými  a  nezaměstnávají  žádné zaměstnance, 
nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou 
zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

(3)  Zaměstnavatelé  a  osoby  samostatně  výdělečně  činné  uvedení 
v odstavci  2  písm.  b)  mohou  pro  účely  splnění  povinnosti  uvedené 
v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo 
splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné 
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího 
kalendářního  roku  za  každého  přepočteného  zaměstnance  se 
zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.  
O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která 
obsahuje  identifikační  údaje  odběratele  a  cenu  dodaných  výrobků, 
služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty. 

(4)  Pro  zjištění  celkového  počtu  zaměstnanců,  celkového  počtu 
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného 
podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

(5)  Způsob  výpočtu  průměrného  ročního  přepočteného  počtu 
zaměstnanců  a  výpočtu  plnění  povinného  podílu,  způsob  naplnění 
celkové  výše  poskytovaných  výrobků  a  služeb  nebo  poskytovaných 
zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo 
prováděcím právním předpisem.

___________

47) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

48) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských  společností  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  církvích  a 



náboženských  společnostech),  ve  znění  nálezu  Ústavního  soudu uveřejněného 
pod č. 4/2003 Sb. 

49)  Zákon č.  248/1995 Sb.,  o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 82 

(1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za 
každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl 
zaměstnat,  2,5násobek  průměrné  měsíční  mzdy  v  národním 
hospodářství  za  první  až  třetí  čtvrtletí  kalendářního  roku,  v  němž 
povinnost plnit  povinný podíl  osob se zdravotním postižením vznikla. 
Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na 
základě  údajů  Českého  statistického  úřadu sdělením uveřejněným ve 
Sbírce zákonů.

 

(2)  Odvod  do  státního  rozpočtu  podle  odstavce  1  poukazuje 
zaměstnavatel  do  15.  února  následujícího  roku  do  státního  rozpočtu 
prostřednictvím Úřadu práce.

 

(3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu 
krajská  pobočka  Úřadu  práce  povinnost  poukázat  odvod  do  státního 
rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím podle daňového řádu.50)

 (4)  Vymáhání  odvodu do státního rozpočtu vykonává  příslušný správce daně 
místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.

HLAVA VI

CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

§ 120

(1) Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti 
zaměstnanosti  mohou  být  řešeny  prostřednictvím  cílených  programů,  včetně 
mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci 
Strukturálních  fondů  Evropského  společenství  a  dalších  programů  Evropského 
společenství.



 

(2)  Cíleným  programem  se  rozumí  soubor  opatření  zaměřených  ke  zvýšení 
možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce; součástí 
programu je stanovení  podmínek pro jeho provádění  a harmonogram čerpání. 
Cílené  programy  celostátního  charakteru  schvaluje  vláda  České  republiky  a 
programy obecního, okresního a krajského charakteru ministerstvo.

 

(3)  Cíleným  programem  je  i  program  na  podporu  obnovy  nebo 
technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k 
pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením; v rámci tohoto 
programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % 
osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % 
pořizovací ceny tohoto majetku.

Zajímavé: tento program byl „deaktivován“ v roce 2008, přesto v zákonu zůstal.  

***

§ 125 

Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají úřady práce, ministerstvo a 
Státní  úřad  inspekce  práce,  oblastní  inspektoráty  práce,  v  rozsahu 
stanoveném v § 126 odst.  4 i  celní  úřady  a v rozsahu uvedeném v § 127 
generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen 
"orgány kontroly").

 § 126 

(1)  Úřad  práce  kontroluje Státní  úřad  inspekce  práce  nebo  oblastní 
inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u

a) zaměstnavatelů,

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto zákona, 
zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,

c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona, (dále jen 
"kontrolovaná osoba").



(2)  Pro  účely  tohoto  zákona  se  za  pracovněprávní  předpisy  považují  právní 
předpisy  
o  zaměstnanosti  a  právní  předpisy  o  ochraně  zaměstnanců  při  platební 
neschopnosti zaměstnavatele62).

 (3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce jsou 
oprávněny kontrolovat,  zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje 
práci  svým  zaměstnancům,  
na  které  je  zaměstnavateli  poskytován  příspěvek  na  podporu 
zaměstnávání  osob  
se zdravotním postižením podle § 78 a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě 
sjednáno  jako  místo  výkonu  práce  pracoviště  zaměstnavatele.  Za  tím 
účelem jsou Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce 
oprávněny vstupovat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu práce. 

II.

Přechodná ustanovení

1. Při posuzování překážky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 
podle § 25 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží k ukončení zaměstnání zprostředkovaných 
krajskou pobočkou Úřadu práce do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do dne vydání karty sociálních systémů se podpora v nezaměstnanosti a 
podpora při rekvalifikaci vyplácejí převodem na platební účet určený příjemcem 
dávky nebo poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje 
příjemce dávky.

3. Pojistné smlouvy podle § 58a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, platí po dobu, na kterou byly sjednané.

4. Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která nebyla 
pravomocně ukončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona 
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žádosti o uznání 
osobou zdravotně znevýhodněnou.

5. Rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, vydaná do 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí po dobu, na kterou byla 
vydána, nejdéle však do 1. ledna 2015. Po dobu platnosti těchto 
rozhodnutí jsou osoby zdravotně znevýhodněné považovány pro účely 
zaměstnanosti za osoby se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 
písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném od 
1. ledna 2012.“. 

Jedná se o to, že od 1. ledna 2012 již nebudou osoby zdravotně znevýhodněné  
uváděny jako osoby se zdravotním postižením, přestože se jim přechodným 



ustanovením zachovává status osob zdravotně znevýhodněných ještě po dobu,  
na kterou budou rozhodnutí vydána, nejdéle však do 1. ledna 2015.

5. 6. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskytnutí příspěvku na 
vytvoření chráněné pracovní dílny a z dohod o poskytnutí příspěvku na 
částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny, 
uzavřených do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle 
zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

7. Pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením v chráněné 
pracovní dílně, vytvořené nebo vymezené na základě dohody mezi 
zaměstnavatelem a Úřadem práce, se ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona považují za chráněná pracovní místa.

8. Doba 12 měsíců podle § 76 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na 
zaměstnavatele, kteří provozovali chráněné pracovní místo nebo 
pracovní místa nepřetržitě nejméně 12 měsíců do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona.

9. Poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením za poslední kalendářní čtvrtletí předcházející dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona a dvě kalendářní čtvrtletí následujícího po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Řízení o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, která nebyla pravomocně ukončena do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 435/2004 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Pro vznik nároku a výši příspěvku podle § 78 odst. 2 zákona č. 
435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
a poskytovaného za třetí kalendářní čtvrtletí následující po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona je rozhodné uzavření dohod o vymezení 
chráněných pracovních míst v průběhu prvního a druhého kalendářního 
čtvrtletí následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud 
charakter chráněného pracovního místa již nemají na základě dříve 
uzavřené dohody o vytvoření chráněného pracovního místa nebo dohody 
o vytvoření nebo vymezení chráněné pracovní dílny.

12. Doba 12 měsíců podle § 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na 
zaměstnavatele, kteří v posledních 2 kalendářních čtvrtletích do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona a v prvních dvou kalendářních čtvrtletích 
po nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnávali v průměrném 
přepočteném počtu více než 50 % osob se zdravotním postižením.



13. Práva a povinnosti z dohod podle § 308 zákoníku práce o dočasném přidělení 
zaměstnanců agentury práce k výkonu práce u uživatele, uzavřených do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona.

15. Odvody do státního rozpočtu podle § 82 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a nevymožené do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dále vymáhají podle zákona č. 435/2004 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

16. Kontroly a správní řízení ve věci uložení pokut za přestupky a správní delikty, 
zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona krajskými pobočkami Úřadu 
práce dokončí podle dosavadních právních předpisů příslušné oblastní 
inspektoráty práce. Správní řízení zahájená nebo vedená ministerstvem do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů 
Státní úřad inspekce práce. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle věty první a druhé 
se prodlužují o 30 dnů.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů

§ 101

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením

(1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího 
řízení,  může  se  zadávacího  řízení  účastnit  pouze  dodavatel,  který 
provozuje  chráněnou  pracovní  dílnu  nebo  na  nějž  se  vztahuje  program 
zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob 
se  zdravotním  postižením  podle  zvláštního  právního  předpisu58)  z 
celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

 



(2)  Skutečnost,  že  dodavatel  zaměstnává  více  než  50  % osob  se  zdravotním 
postižením podle odstavce 1, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně 
s  potvrzením  Úřadu  práce  České  republiky  –  krajské  pobočky  nebo 
pobočky  pro  hlavní  město  Prahu  (dále  jen  „krajská  pobočka  Úřadu 
práce“) nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, 
která se týkají osob se zdravotním postižením. V případě chráněné pracovní dílny 
předloží  dodavatel  v nabídce potvrzení  Úřadu práce České republiky -  krajské 
pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka“) či 
dohodu s krajskou pobočkou Úřadu práce podle zvláštního právního předpisu59).

(3)  Při  použití  tohoto  ustanovení  je  vyloučena  možnost  prokazovat 
skutečnosti podle odstavce 2 prostřednictvím jiných osob.

 (4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného 
podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž 
je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením58), je 
pro  hodnocení  nabídek  rozhodná  výše  nabídkové  ceny  tohoto 
dodavatele snížená o 15 %. Ustanovení § 82 odst. 3 tím není dotčeno.

(5) Skutečnosti podle odstavce 5 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke 
každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení 
zadávacího řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele 
a  zaměstnanců,  kteří  jsou  osobami  se  zdravotním  postižením,  je 
rozhodný  průměrný  čtvrtletní  přepočtený  počet  zaměstnanců  podle 
zvláštního právního předpisu60).

(6)  Hodnocení  nabídkové  ceny  dodavatele  podle  odstavce  5  je  možné  pouze 
tehdy, pokud jsou skutečnosti podle odstavce 5 prokázány v nabídce předložením 
potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

___________

58) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

59) § 76 zákona č. 435/2004 Sb.

60) § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti. 

Novela zákoníku práce 

§ 103



(5)  Zaměstnavatel  je  povinen  pro  zaměstnance,  který  je  osobou  se 
zdravotním  postižením,  zajišťovat  na  svůj  náklad  technickými  a 
organizačními  opatřeními,  zejména  potřebnou  úpravu  pracovních 
podmínek, úpravu pracovišť, zřízení chráněných pracovních míst a dílen, 
zaškolení  nebo  zaučení  těchto  zaměstnanců  a  zvyšování  jejich 
kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.
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