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364

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona
č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 263/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 18 odst. 1 části věty první za středníkem se
číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

3. V § 18 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 18 odst. 7 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2012 do 31. pro-
since 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období
prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschop-
nosti nebo karantény“.

5. V § 18 odst. 7 písm. e) se slova „ , a kalendářní
dny před zahájením samostatné výdělečné činnosti, po-
kud se nejedná o kalendářní dny spadající do kalendář-
ního měsíce, v němž byla zahájena samostatná výdě-
lečná činnost a v němž byla osoba samostatně výdě-
lečně činná účastna pojištění“ zrušují.

6. V § 19 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 12 se označují jako odstavce 3
až 11.

7. V § 19 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9,
který zní:

„(9) Jestliže v rozhodném období stanoveném po-
dle § 18 odst. 3 nemá osoba samostatně výdělečně činná
žádný měsíční základ, považuje se za denní vyměřovací
základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet
předchozí dávky z pojištění osoby samostatně výdě-
lečně činné.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako od-
stavce 10 až 12.

8. Na konci textu § 23 se doplňují slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než
21 kalendářních dní“.

9. V § 24 se část věty první za středníkem včetně
středníku zrušuje.

10. V § 24 větě druhé se slova „části věty první
před středníkem“ nahrazují slovy „věty první“.

11. V § 26 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 pod-
půrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem na-
řízené karantény.“.

12. V § 28 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; v období od 1. ledna 2012 do 31. pro-
since 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů
vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pra-
covní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne na-
řízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů,
nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li
o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li
o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahranič-
ního zaměstnance“.

13. § 29 zní:

„§ 29

Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 %
denního vyměřovacího základu.“.

14. § 29a se zrušuje.
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15. Na konci textu § 30 se doplňují slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 kalendářní
dny připadající na období prvních 21 kalendářních dnů
dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karan-
tény“.

16. V § 34 odst. 1 písm. a) se slova „začíná pod-
půrčí doba od počátku“ nahrazují slovy „nastává ná-
stup na peněžitou pomoc v mateřství počátkem“.

17. V § 56 odst. 3 větě druhé se za slova „14 ka-
lendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vklá-
dají slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. pro-
since 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů do-
časné pracovní neschopnosti“.

18. V § 61 písm. j) se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dnů“ a za
slova „14. kalendářnímu dni“ se vkládají slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 k 21. ka-
lendářnímu dni“.

19. V § 64 odst. 1 písm. p) se za slova „14 kalen-
dářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ vkládají
slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní ne-
schopnosti“.

20. V § 65 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních
dnů“.

21. V § 84 odst. 2 písm. m) se slova „do konce“
nahrazují slovy „do osmého dne druhého“.

22. V § 97 odst. 1 větě druhé a v § 185 odst. 1 se
slova „§ 18 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 7“.

23. V § 105 větě první se za slova „prvních 14 ka-
lendářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 po dobu prvních 21 kalendářních
dnů“, za slova „než 14 kalendářních dnů“ se vkládají
slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 déle než
21 kalendářních dnů“ a za slova „14. kalendářnímu
dni“ se vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. pro-
since 2013 vždy k 21. kalendářnímu dni“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014,

a) vyplácí se nemocenské za podmínek a po dobu
podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném
ke dni 31. prosince 2013, a

b) období 21 kalendářních dnů uvedené v § 18 odst. 8
písm. b), § 56 odst. 3 větě druhé, § 61 písm. j), § 64
odst. 1 písm. p), § 65 odst. 2 písm. c) a § 105 větě
první zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ke
dni 31. prosince 2013, zůstává zachováno.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. III

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000
Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/
/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/
/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/
/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5b se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Vyměřovací základ osoby samostatně výdě-
lečně činné pro pojistné na důchodové pojištění a pří-
spěvek na státní politiku zaměstnanosti, která byla
aspoň po část kalendářního roku účastna nemocen-
ského pojištění a zaplatila alespoň za jeden kalendářní
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měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění
z měsíčního základu vyššího, než kolik činí nejnižší
měsíční vyměřovací základ za tento měsíc stanovený
podle § 14 odst. 2 věty druhé, § 14 odst. 5 nebo podle
§ 14 odst. 6 věty první, činí nejméně úhrn měsíčních
vyměřovacích základů určených podle § 14 odst. 2 věty
první; k části určeného měsíčního vyměřovacího zá-
kladu, který je vyšší než tento nejnižší měsíční vymě-
řovací základ jen v důsledku platby zálohy na pojistné
zaokrouhlené až do výše celé stokoruny směrem na-
horu, se přitom nepřihlíží.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 5b se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „a vyšší nežměsíční vyměřovací základ stanovený
podle § 14. Měsíční základ v případě, že osoba samo-
statně výdělečně činná není povinna platit zálohy na
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti podle § 15a odst. 7, nemůže být
vyšší než jedna dvanáctina maximálního vyměřovacího
základu.“.

3. V § 5c odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 5c odst. 2 se slova „odst. 3 věty druhé“
nahrazují slovy „odst. 4 věty druhé, pokud jde o nej-
nižší měsíční základ, a § 5b odst. 4 věty třetí, pokud jde
o nejvyšší měsíční základ,“.

5. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) u zaměstnavatele

1. 25 % z vyměřovacího základu uvedeného
v § 5a písm. a), z toho 2,3 % na nemocenské
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění
a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

2. 26 % z vyměřovacího základu uvedeného
v § 5a písm. a), z toho 3,3 % na nemocenské
pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění
a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li
o zaměstnavatele s průměrným měsíčním po-
čtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců,
pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok
stanoví podle odstavce 2,

3. 21,5 % z vyměřovacího základu uvedeného
v § 5a písm. b),“.

6. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 a v § 15 odst. 5
větě druhé se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.

7. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 a písm. e) se číslo
„1,4 %“ nahrazuje číslem „2,3 %“.

8. V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „odst. 3“
nahrazují slovy „odst. 4“.

9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2
až 5.

10. V § 7 odst. 3 se ve větě druhé slova „od-
stavci 3“ nahrazují slovy „odstavci 2“ a ve větě třetí
se slovo „nezjišťuje“ nahrazuje slovy „zjišťuje ke dni
podání oznámení podle odstavce 2“.

11. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 2
až 6.

12. V § 9 odst. 2 větě první se slova „počínaje
rokem 2011“ zrušují a slova „mzdy za dobu dočasné
pracovní neschopnosti“ se nahrazují slovy „mzdy,
platu nebo odměny nebo na snížené odměně za dobu
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (dále
jen „náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschop-
nosti“)“.

13. V § 9 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Do
částky zúčtované zaměstnancům na náhradě mzdy za
dobu dočasné pracovní neschopnosti se nezahrnuje ta
část náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschop-
nosti, která byla dohodnuta nebo stanovena nad výši,
na kterou zaměstnanci vznikl nárok podle zvláštního
právního předpisu66), a ta náhrada mzdy za dobu do-
časné pracovní neschopnosti, která nebyla zaměstnanci
vyplacena z důvodů na straně zaměstnavatele; náhrada
mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, která
nebyla zaměstnanci vyplacena z důvodů na straně za-
městnavatele, se odečte z částky pojistného za kalen-
dářní měsíc, v němž byla zaměstnanci vyplacena.“.

Poznámka pod čarou č. 66 zní:

„66) § 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.“.

14. V § 9 odst. 3 se středník a část věty za střed-
níkem zrušují.

15. V § 9 odst. 5 větě první se slova „odstavců 2, 3
nebo 4“ nahrazují slovy „odstavce 2“ a slova „od-
stavce 5 nebo 6“ se nahrazují slovy „odstavce 4“.

16. V § 11 větě třetí se slova „odst. 5 až 7“ na-
hrazují slovy „odst. 3 až 5“.

17. V § 13a odst. 1 písm. b) se slova „příjmu ze
samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vy-
naložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ na-
hrazují slovy „daňového základu (§ 5b odst. 1)“.

18. V § 14 se na začátek odstavce 2 vkládá věta
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„Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si
osoba samostatně výdělečně činná určí, nejvýše však
částka ve výši jedné dvanáctiny maximálního vyměřo-
vacího základu.“.

19. V § 14 odst. 2 větě druhé se za slova „výše
měsíčního vyměřovacího základu“ vkládá slovo „nej-
méně“ a slova „čtyřnásobku průměrné mzdy“ se na-
hrazují slovy „jedné dvanáctiny maximálního vyměřo-
vacího základu“.

20. V § 14a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují
větami „Osoba samostatně výdělečně činná může platit
v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než mě-
síční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do
konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné po-
dle věty první je osoba samostatně výdělečně činná po-
vinna předem oznámit příslušné okresní správě sociál-
ního zabezpečení.“.

21. V § 14c odst. 2 se věta druhá zrušuje.

22. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „a 15b“
zrušují.

23. § 15b se zrušuje.

24. V § 17 odst. 2 větě poslední se slova „měsíce
června následujícího“ zrušují.

25. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení
a v § 22b odst. 1, 3 a 4 se slova „odst. 5 a 6“ nahrazují
slovy „odst. 3 a 4“.

26. V § 23b odst. 3 se slova „prvních 14 kalendář-
ních dnů trvání“ zrušují.

27. V § 23b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zá-
kona považuje částka, která se vypočte jako součin vše-
obecného vyměřovacího základu za kalendářní rok,
který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který
se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího zá-
kladu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny
nahoru.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Maximální vyměřovací základ zaměstnance a oso-
by samostatně výdělečně činné za rok 2011 se stanoví
podle zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákoníku práce

Čl. V

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 66 odst. 1 se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů“.

2. V § 76 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

3. V § 77 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Dohodu o provedení práce nebo dohodu
o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít
písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této do-
hody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.

4. V § 123 odstavec 5 zní:

„(5) Platové tarify se stanoví v 16 platových tří-
dách a v každé z nich v platových stupních.“.

5. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:

„f) okruh zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel
určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů
stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stu-
peň příslušné platové třídy nebo se kterými může
zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“.

6. V § 192 odst. 1 větě první se za slova „14 ka-
lendářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendář-
ních dnů“.

7. V § 192 odst. 1 větě druhé se za slovo „plat“
vkládají slova „nebo mzda“.

8. V § 192 odst. 1 větě třetí se za slova „14 kalen-
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dářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních
dnů“.

9. V § 192 odst. 1 větě čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě
první se za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova
„a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013
v období prvních 21 kalendářních dnů“.

10. V § 194 větě první se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních
dnů“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014,

a) přísluší náhrada mzdy nebo platu nebo náhrada
odměny z dohody o pracovní činnosti podle
§ 192 nebo 194 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění
účinném ke dni 31. prosince 2013, a

b) délka doby nebo období 21 kalendářních dnů uve-
dené v § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě
třetí a čtvrté, odst. 5 a odst. 6 větě první zákona
č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ke dni 31. pro-
since 2013, zůstává zachována.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. VII

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997
Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zá-
kona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/
/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/
/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona

č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/
/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/
/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se
mění takto:

1. § 2 zní:

„§ 2

Dávky státní sociální podpory jsou

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

1. přídavek na dítě,

2. příspěvek na bydlení,

3. porodné,

b) ostatní dávky

1. rodičovský příspěvek,

2. dávky pěstounské péče,

3. pohřebné.“.

2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 13 se za slovo
„čtrnáctého“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního“.

3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova „ , sociální pří-
platek“ zrušují.

4. V § 5 odst. 1 písm. g) se slova „sociální přípla-
tek a“ zrušují.

5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „sociální přípla-
tek“ nahrazují slovem „porodné“.

6. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „přiznávají-li se“
nahrazují slovy „přiznává-li se příspěvek na bydlení“.

7. V § 6 písmeno b) zní:

„b) jde-li o

1. příspěvek na bydlení, období kalendářního
čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí,
na které se nárok na výplatu dávky prokazuje,
popřípadě nárok na dávku uplatňuje,

2. porodné, kalendářní čtvrtletí předcházející ka-
lendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) na-
rodilo.“.
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8. V § 7 odst. 1 se slova „sociálního příplatku“
nahrazují slovem „porodného“ a slova „nebo sociál-
ního příplatku“ se nahrazují slovy „nebo porodného“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „odstavce 6“ nahrazují
slovy „odstavce 5“.

10. V § 7 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5
až 12.

11. V § 7 odst. 8 se slova „a 6“ nahrazují slovy
„a 5“.

12. V § 7 odst. 11 se slova „odstavce 11“ nahrazují
slovy „odstavce 10“.

13. V části třetí se hlava druhá včetně nadpisu zru-
šuje.

14. V § 25 odst. 1 písm. b) a c) a v § 26 odst. 1
písm. a) a b) se v tabulkách slova „odst. 6“ nahrazují
slovy „odst. 5“.

15. V § 30 odst. 1 písm. b) až d) a v § 30a odst. 1
se slova „21 měsíců“ nahrazují slovy „9 měsíců“.

16. V § 30b odst. 1 písm. c) se slova „odst. 11
a 12“ nahrazují slovy „odst. 10 a 11“.

17. V § 30b odst. 4 větě první se slova „ , peněži-
tou pomoc“ zrušují.

18. V § 31 odst. 1 se slova „odst. 7 až 12“ nahra-
zují slovy „odst. 6 až 11“.

19. V § 37 odst. 4 se slova „odst. 11“ nahrazují
slovy „odst. 10“ a slova „odst. 12“ slovy „odst. 11“.

20. V § 40b odst. 2 se slova „odst. 11 a 12“ na-
hrazují slovy „odst. 10 a 11“.

21. V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

22. § 44 včetně nadpisu zní:

„§ 44

Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li roz-
hodný příjem v rodině součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 2,40, žena,

a) která porodila své první živé dítě,
b) které se současně s prvním živě narozeným dítě-

tem narodilo další živé dítě nebo děti,
pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na po-
rodné podle § 45 odst. 1.

(2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního

živě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily sou-
časně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě
(děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila pod-
mínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vypla-
ceno jí ani jiné osobě.

(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte,
není-li dále stanoveno jinak.“.

23. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na porodné má také ode dne převzetí
dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba,
která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku,
toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z dů-
vodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před
převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl
nárok na porodné podle § 44. Za podmínek uvedených
ve větě první má nárok na porodné také osoba, která
převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo
více současně narozených dětí. Podmínkou je, že roz-
hodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.“.

24. V § 45 odstavec 3 zní:

„(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující
péči rodičů se považuje dítě převzaté do péče na zá-
kladě rozhodnutí příslušného orgánu, jde-li o rozhod-
nutí podle § 7 odst. 10 písm. a) a b).“.

25. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě
narozené dítě; narodí-li se s prvním živě narozeným
dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše
porodného 19 500 Kč. “.

26. V § 51 odstavec 2 zní:

„(2) Příspěvek na bydlení se přiznává na období
od 1. července do 30. června následujícího kalendářního
roku nebo v rámci tohoto období na dobu kratší, jsou-
-li splněny podmínky nároku na tuto dávku jen po tuto
kratší dobu. Příspěvek na bydlení náležející podle věty
první se v rámci uvedeného období vyplácí vždy po
období kalendářního čtvrtletí nebo v rámci tohoto ka-
lendářního čtvrtletí po dobu kratší, trval-li nárok na
tuto dávku jen po kratší dobu, než je kalendářní
čtvrtletí. Je-li příspěvek na bydlení vyplácen k posled-
nímu dni kalendářního čtvrtletí, náleží jeho výplata
v bezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí,
jen jestliže nejpozději do konce prvního kalendářního
měsíce tohoto následujícího kalendářního čtvrtletí se
prokáže výše rozhodných příjmů za kalendářní
čtvrtletí, k jehož poslednímu dni byla dávka vyplacena.
Neprokáže-li se rozhodný příjem podle věty třetí, za-
staví se výplata příspěvku na bydlení od splátky nále-
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žející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba pro-
kázat výši příjmů pro výplatu příspěvku na bydlení na
následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se roz-
hodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za
které by se měla uvedená dávka vyplácet, nárok na pří-
spěvek na bydlení zaniká. Ustanovení věty třetí až páté
neplatí, jde li o příspěvek na bydlení vyplácený k po-
slednímu dni kalendářního čtvrtletí končícího dnem
30. června. Ustanovení věty třetí až šesté se vztahuje
také na prokazování nákladů na bydlení. Prokáže-li se
nárok na výplatu příspěvku na bydlení za dobu, za
kterou výplata této dávky podle tohoto odstavce nená-
ležela, nebo prokáže-li se nárok na příspěvek na by-
dlení za dobu zániku nároku na tuto dávku podle to-
hoto odstavce, postupuje se obdobně podle odstavce 1
věty páté až sedmé.“.

27. V § 51 odst. 4 a v § 54 odst. 2 se za slova „v § 2
písm. a)“ vkládají slova „bodech 1 a 2“.

28. V § 54 odst. 3 se slova „v § 2 písm. b) bo-
dech 3 a 4“ nahrazují slovy „v § 2 písm. a) bodu 3,
§ 2 písm. b) bodu 3“.

29. V § 57 odst. 1 se slova „§ 2 písm. a), § 2
písm. b) v bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bo-
dech 1 a 2, § 2 písm. b) bodech 1 a 2“.

30. V § 57 odst. 2 se slova „§ 2 písm. b) bodech 3
a 4“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bodu 3, § 2 písm. b)
bodu 3“.

31. V § 58 odst. 2 se slova „§ 2 písm. a), § 2
písm. b) bodu 1“ nahrazují slovy „§ 2 písm. a) bo-
dech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1“.

32. V § 68 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slova
„ , peněžité pomoci“ zrušují.

33. V § 68 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) skutečnosti prokazující, že jde o dítě zakládající
nárok na porodné.“.

34. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova „odst. 7“ na-
hrazují slovy „odst. 6“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. VIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona

č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009, zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. c) se za bod 4 vkládá nový bod 5,
který zní:

„5. okamžitém zrušení pracovního poměru za-
městnancem podle § 56 zákoníku práce,“.

Dosavadní body 5 a 6 se označují jako body 6 a 7.

2. V § 25 odst. 3 závěrečné části ustanovení se věta
první nahrazuje větou „Uchazeč o zaměstnání je povi-
nen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti
bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny
oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměst-
nání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této čin-
nosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu
práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.“.

3. V § 30 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3,
nebo

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí
krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo pí-
semně další skutečnosti, které mají vliv na za-
řazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměst-
nání, nebo důvody, pro které se nedostavil na
krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní
místo veřejné správy ve stanoveném termínu,“.

4. V § 30 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Rozhodnutí o vyřazení nelze vydat po uplynutí 3 let
ode dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evi-
denci uchazečů o zaměstnání podle odstavce 1 písm. a),
nebo kdy uchazeč o zaměstnání nesplnil povinnost vy-
plývající z odstavce 1 písm. b).“.
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5. V § 39 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) který ke dni, k němužmá být podpora v nezaměst-
nanosti přiznána, vykonává některou z činností
podle § 25 odst. 3.“.

6. V § 44 odst. 3 se za slovo „nezaměstnanosti“
vkládají slova „po dobu trvání právního vztahu, na je-
hož základě vykonává některou z činností podle § 25
odst. 3, a“.

7. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně po-
známek pod čarou č. 73 a 74 zní:

„§ 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 odvo-
zena minimální výše odstupného, odbytného nebo od-
chodného stanovená jinými právními předpisy. Usta-
novením předchozí věty není dotčeno poskytování
podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stano-
venou tímto zákonem.

73) § 67 zákoníku práce.
74) § 138 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,

ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/
/2005 Sb.“.

8. Za § 44a se vkládá nový § 44b, který zní:

„§ 44b

(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok
na podporu v nezaměstnanosti, ale odstupné, odbytné
nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po skončení pra-
covního nebo služebního poměru v nejbližším výplat-
ním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu
mzdy nebo platu anebo v den skončení pracovního
nebo služebního poměru, poskytne Úřad práce kom-
penzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů o za-
městnání do uplynutí doby uvedené v § 44a. Podpora
v nezaměstnanosti se poskytne uchazeči o zaměstnání
až po uplynutí doby, za kterou byla poskytnuta kom-
penzace podle věty první.

(2) Výše kompenzace se stanoví jako násobek
doby, za kterou náleží odstupné, odchodné nebo od-

bytné, a 65 % průměrného měsíčního čistého vý-
dělku15), který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a na-
posledy používán pro pracovněprávní účely v jeho po-
sledním ukončeném zaměstnání podle pracovně-
právních předpisů15); pokud se u něho tyto
pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem
k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro
právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukon-
čené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v neza-
městnanosti 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, kompen-
zace se poskytne ve výši násobku doby, za kterou ná-
leží odstupné, odchodné nebo odbytné, a 0,15násobku
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až
3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalen-
dářnímu roku, ve kterém byl uchazeč o zaměstnání za-
řazen do evidence uchazečů o zaměstnání.

(4) Náleží-li kompenzace jen po část kalendářního
měsíce, stanoví se její výše v poměrné částce odpovída-
jící počtu kalendářních dnů, za které náleží. Výsledná
částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(5) O poskytnutí kompenzace vydá krajská po-
bočka Úřadu práce rozhodnutí.

(6) O výši vyplacené kompenzace informuje kraj-
ská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracov-
ních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstna-
vatel 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 Úřad práce celnímu úřadu
příslušnému podle sídla zaměstnavatele, který je práv-
nickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je
fyzickou osobou.“.

9. V § 46 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
které zní:

„b) po kterou uchazeč o zaměstnání vykonává někte-
rou z činností podle § 25 odst. 3 a z tohoto dů-
vodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstna-
nosti,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c)
a d).

10. V § 50 odst. 3 se za větu první vkládají věty
„V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného dů-
vodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou
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se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v ne-
zaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého vý-
dělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč
o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více
zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z váž-
ných 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 za-
městnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení
věty druhé se nepoužije.“.

11. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova „3 a“ zrušují.

12. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:

„§ 58a

Agentury práce mohou provádět zprostředkování
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) jen za pod-
mínky, že mají sjednáno pojištění pro případ svého
úpadku a pro případ úpadku uživatele, a to ve výši
zajišťující výplatu mzdy do výše trojnásobku průměr-
ného měsíčního výdělku všech dočasně přidělených za-
městnanců. Doklad o sjednání tohoto pojištění je agen-
tura práce povinna doložit generálnímu ředitelství
Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměst-
nání.“.

13. V § 59 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , přičemž se uvede zvlášť počet občanů
České republiky, počet občanů Evropské unie, počet
občanů ostatních členských států Evropského hospo-
dářského prostoru a Švýcarska a počet ostatních cizinců
podle státní příslušnosti“.

14. V § 60 odst. 7 větě čtvrté se slovo „druhé“
nahrazuje slovem „třetí“.

15. § 60a zní:

„§ 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 ředitel-
ství Úřadu práce. V žádosti generální ředitelství Úřadu
práce uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího
odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zá-
stupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke
zprostředkování zaměstnání. Ministerstvo vnitra při
zpracování svého závazného stanoviska posoudí udě-
lení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska

veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv tře-
tích osob.

(2) Při zajišťování informací potřebných pro vy-
dání závazného stanoviska podle odstavce 1 je Minis-
terstvo 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 odpo-
vědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným
osobám Policii České republiky, zpravodajské služby
nebo jiné orgány veřejné správy.

(3) Ministerstvo vnitra je povinno své závazné sta-
novisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměst-
nání 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.“.

16. V § 61 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

17. V § 61 odst. 3 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

18. V § 61 se na konci odstavce 6 doplňují věty
„V případě změny odpovědného zástupce právnické
osoby je nezbytné doložit doklady o splnění podmínek
stanovených v § 60. Při změnách údajů uvedených v po-
volení 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.“.

19. V § 62 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „právnické osoby“.

20. V § 62 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) identifikační údaje odpovědného zástupce, s výjim-
kou rodného čísla a místa narození,“.

21. V § 62 odst. 1 písm. c) se slova „územní ob-
vod,“ zrušují.

22. V § 62 odst. 2 písm. a) se za slova „rodného
čísla“ vkládají slova „a místa narození“ a slova „a dále
identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základ-
ního registru osob41a)“ se zrušují.

23. V § 62 odst. 2 písm. b) se slova „územní ob-
vod,“ zrušují.

24. V § 63 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „pro udělení povolení ke zprostředko-
vání zaměstnání“.
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25. V § 63 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným
povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo
s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti
vyplývající z tohoto zákona,“.

26. V § 63 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) zprostředkovává zaměstnání bez sjednaného pojiš-
tění podle § 58a nebo nedoloží generálnímu ředi-
telství Úřadu práce do 2 měsíců ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostřed-
kování zaměstnání doklad o sjednání tohoto pojiš-
tění,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d)
až f).

27. V § 63 odstavec 3 zní:

„(3) Generální ředitelství Úřadu práce na základě
podnětu Ministerstva vnitra zahájí řízení o odnětí po-
volení 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 Mi-
nisterstva vnitra povolení ke zprostředkování zaměst-
nání právnické osobě nebo fyzické osobě rozhodnutím
odejme.“.

28. V § 63 odst. 4 se slova „a c)“ nahrazují slovy
„ , d) a e) a v odstavci 3“.

29. V § 63 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Generální ředitelství Úřadu práce v rozhod-
nutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměst-
nání z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 stanoví
den, ke kterému je právnická nebo fyzická osoba po-
vinna zprostředkovatelskou činnost ukončit. Ode dne
doručení rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostřed-
kování zaměstnání může právnická nebo fyzická osoba,
které bylo povolení ke zprostředkování zaměstnání od-
ňato, vykonávat pouze takové činnosti, které nejsou
v rozporu s účelem vydaného rozhodnutí.“.

30. V § 65 se slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“.

31. Poznámka pod čarou č. 41a zní:

„41a) § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 479/2008 Sb.“.

32. V § 104 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) překlenovací příspěvek,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f)
a g).

33. § 114 včetně nadpisu zní:

„§ 114

Překlenovací příspěvek

(1) Překlenovací příspěvek může Úřad práce na
základě dohody poskytnout osobě samostatně výdě-
lečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání
a které byl poskytnut příspěvek podle § 113 odst. 1.
Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provoz-
ních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období,
na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

(2) Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na
dobu 5 měsíců. Měsíční výše příspěvku činí nejvýše
0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcháze-
jícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena do-
hoda o překlenovacím příspěvku. O poskytnutí pří-
spěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních
dnů ode dne uzavření dohody podle § 113 odst. 1. Výši
průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejí-
cího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě
údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejně-
ným ve Sbírce zákonů.

(3) Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorá-
zově za celé dohodnuté období a je splatný do 30 ka-
lendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí to-
hoto příspěvku.

(4) Za provozní náklady, na které lze osobě samo-
statně výdělečně činné poskytnout překlenovací příspě-
vek, se považují

a) nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou ná-
jemného za bytovou jednotku a služeb s ním spo-
jených,

b) náklady na dopravu materiálu a hotových vý-
robků,

c) náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je
provozována samostatná výdělečná činnost, pokud
je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně vý-
dělečně činné a náklady souvisí s provozováním
samostatné výdělečné činnosti.

(5) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 4
daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně
činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané
hodnoty za provozní náklad.“.
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34. Na konci textu § 142 se doplňují slova „ , s vý-
jimkou správních řízení o odejmutí povolení ke zpro-
středkování zaměstnání, zahájených podle § 63 odst. 2
písm. a) až e)“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. IX

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona
č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 písm. a) se částka „2 000 Kč“
nahrazuje částkou „800 Kč“.

2. V § 15 odst. 2 větě první se slova „nebo § 18a
odst. 2“ zrušují.

3. V § 18 odst. 1 a 3 se slova „ , s výjimkou vý-
platy části příspěvku ve stupni I (lehká závislost) podle
§ 18a odst. 1 písm. b)“ zrušují.

4. § 18a se zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí
pro účely posuzování stupně závislosti podle od-
stavce 3 sociální šetření, při kterém se zjišťuje schop-
nost samostatného života osoby v přirozeném sociál-
ním prostředí.“.

6. V § 25 odst. 4 se ve větě první slova „výsledek
posouzení stupně závislosti osoby“ nahrazují slovy
„stejnopis posudku vydaného podle zvláštního práv-
ního předpisu51)“.

Poznámka pod čarou č. 51 zní:

„51) § 16a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 347/2010
Sb. a zákona č. 364/2011 Sb.“.

7. V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) čárka na-
hrazuje tečkou a písmena g) a h) se zrušují.

8. V § 82 odst. 3 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

9. V § 92 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b)
a c).

10. V § 107 odst. 2 se na konci písmene n) do-
plňuje slovo „nebo“.

11. V § 107 odst. 2 se na konci písmene o) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou.

12. V § 107 odst. 2 se písmeno p) zrušuje.

13. V § 107 odst. 5 písm. c) se slova „písm. i)
až p)“ nahrazují slovy „písm. i) až o)“.

ČÁST SEDMÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. X

V § 279 odst. 2 písm. k) zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění zákona č. 305/2008 Sb.
a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „14 kalendářních
dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do 31. prosince
2013 v období prvních 21 kalendářních dnů“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení

Čl. XI

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
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č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 220/2011 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 2 větě druhé se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních
dnů“.

2. V § 16a odstavec 3 zní:

„(3) Orgán sociálního zabezpečení příslušný k po-
souzení zdravotního stavu zašle orgánu, který o posou-
zení požádal, stejnopis posudku vydaného podle § 4
odst. 2 a § 8 odst. 1 a 9.“.

3. V § 83 odst. 2 písm. c) se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a v období od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 prvních 21 kalendářních
dnů“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. XII

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,
zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001
Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/

/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zá-
kona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona
č. 220/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za slovo
„činná“ vkládají slova „ , která není účastna nemocen-
ského pojištění osob samostatně výdělečně činných,“.

2. V § 9 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Po-
kud byla osoba samostatně výdělečně činná účastna ne-
mocenského pojištění osob samostatně výdělečně čin-
ných jen po část kalendářního měsíce, považuje se
v tomto kalendářním měsíci samostatná výdělečná čin-
nost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.“.

3. V § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první se
za slova „14 kalendářních dnů“ vkládají slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 prvních
21 kalendářních dnů“.

4. V § 16 odst. 6 se slova „po odpočtu výdajů vy-
naložených na jeho dosažení, zajištění a udržení“ zru-
šují.

5. V § 16 odst. 8 se za větu první vkládá věta „Do-
saženým příjmem se rozumí příjem zúčtovaný a u osob
samostatně výdělečně činných se jejich příjmem dosa-
ženým v období, které se kryje s vyloučenými dobami,
rozumí poměrná část vyměřovacího základu pro pojist-
né za kalendářní rok, v němž je vyloučená doba podle
věty první.“.

6. V § 25 odst. 1 větě první se slova „plné nebo
částečné“ zrušují.

7. V § 36 odst. 2 větě druhé se za slova „odst. 2“
vkládají slova „až 4“.

8. V § 65 odst. 1 se ve větě první za slova „snížené
odměny“ vkládají slova „anebo služebního příjmu nebo
náhrady ve výši platu“ a ve větě druhé se za slova „ne-
mocenské nevyplácí“ vkládají slova „osobě samostatně
výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojiš-
tění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění
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v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí“.

9. V § 67a větě druhé se slova „ , plného invalid-
ního nebo částečného“ nahrazují slovem „nebo“.

10. V příloze se v řádku Rok narození 1946 ve
sloupci ženy s počtem vychovaných dětí 4 slova
„54r + 8m“ nahrazují slovy „55r + 8m“.

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, zůstává období 21 kalendářních dnů
uvedené v § 10 odst. 2 větě třetí a odst. 3 větě první
zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ke dni
31. prosince 2013, zachováno.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. XIV

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitos-
tech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců
Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996
Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/
/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/
/2010, zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.
a zákona č. 425/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 4 větě první se za slova „14 kalen-
dářních dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních
dnů“ a za slova „ve výši 60 %“ se vkládají slova „prů-
měrného výdělku“.

2. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slova „čtrnác-
tého kalendářního dne“ vkládají slova „a od 1. ledna

2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalen-
dářního dne“.

3. V § 34 odst. 4 se za větu třetí vkládá věta „Pro
účely stanovení sníženého platu podle věty první se
zjištěný průměrný výdělek upravuje shodným způso-
bem jako průměrný výdělek pro stanovení náhrady
platu podle § 192 zákoníku práce; pro účely stanovení
výše platu ve snížené výši podle věty druhé se jedna
třicetina platu upraví stejným způsobem, jakým se
upravuje denní vyměřovací základ pro stanovení nemo-
cenského z nemocenského pojištění.“.

4. V § 34 odst. 4 větě poslední se za slova „čtrnác-
tého kalendářního dne“ vkládají slova „a od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalen-
dářního dne“.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Byl-li představitel uvedený v § 1 písm. a) až f) zá-
kona č. 236/1995 Sb. nebo soudce uznán dočasně ne-
schopným k výkonu funkce nebo mu byla nařízena
karanténa před 1. lednem 2014 a dočasná pracovní ne-
schopnost nebo karanténa trvá ještě v roce 2014, po-
skytuje se mu plat podle § 34 odst. 4 zákona č. 236/
/1995 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o obcích

Čl. XVI

V § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova
„čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacá-
tého prvního kalendářního dne“.

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva obce měsíční odměna podle § 73 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013.
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ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o krajích

Čl. XVIII

V § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zá-
kona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova
„čtrnáctého kalendářního dne“ vkládají slova „a v ob-
dobí od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacá-
tého prvního kalendářního dne“.

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva kraje měsíční odměna podle § 48 odst. 3 zákona
č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ke dni 31. prosince
2013.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XX

V § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/
/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se za slova „čtrnác-
tého kalendářního dne“ vkládají slova „a v období od
1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého
prvního kalendářního dne“.

Čl. XXI

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla
nebo karanténa byla nařízena před 1. lednem 2014 a trvá
ještě v roce 2014, náleží uvolněnému členu zastupitel-
stva hlavního města Prahy nebo uvolněnému členu za-
stupitelstva městské části hlavního města Prahy měsíční
odměna podle § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve
znění účinném ke dni 31. prosince 2013.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna služebního zákona

Čl. XXII

V § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správ-
ních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 189/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.
a zákona č. 347/2010 Sb., se za slovo „přísluší“ vkládají
slova „před 1. lednem 2014 v době prvních 21 kalen-
dářních dnů a po 31. prosinci 2013“.

Čl. XXIII

Přechodné ustanovení

Jestliže dočasná neschopnost k výkonu služby
vznikla před 1. lednem 2014 a trvá ještě v roce 2014,
náleží státnímu zaměstnanci plat ve snížené výši podle
§ 111 služebního zákona, ve znění účinném ke dni
31. prosince 2013.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XXIV

V § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 585/
/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 347/2010
Sb., se za slova „14 dnů“ vkládají slova „a od 1. ledna
2012 do 31. prosince 2013 po dobu prvních 21 dnů“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony

Čl. XXV

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona
č. 362/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V čl. I se body 9, 12 až 14, bod 28, pokud jde
o § 29 odst. 1 písm. g) a h), body 55 a 81, bod 98,
pokud jde o § 107 odst. 2 písm. p), a bod 101, pokud
jde o § 107 odst. 2 písm. p), zrušují.

2. V čl. II se body 3 a 4 zrušují.

3. V čl. VI se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
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ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu

České republiky na rok 2010

Čl. XXVI

Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním roz-
počtu České republiky na rok 2010, ve znění zákona
č. 166/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V čl. XIV se bod 3 zrušuje.

2. Část devátá se zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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365

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce

Čl. I

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011
Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.
a zákona č. 367/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

,,1) Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměst-
navatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní
smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS).
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližo-
vání právních předpisů členských států týkajících se hro-
madného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové
dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené
mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové
dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi orga-
nizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kte-
rou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami
v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení
evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro
informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci
v podnicích působících na území Společenství a skupinách
podniků působících na území Společenství.
Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se
oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské
rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování

zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích pů-
sobících na území Společenství a skupinách podniků půso-
bících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kte-
rou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upra-
vuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměst-
nanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměst-
nanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících
na území Společenství a skupinách podniků působících na
území Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze
dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro
informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci
v Evropském společenství.
Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kte-
rou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na
zapojení zaměstnanců.
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližo-
vání právních předpisů členských států týkajících se zacho-
vání práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů
nebo částí podniků nebo závodů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne
16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskyto-
vání služeb.
Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové
dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi
UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze
dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pra-
covní doby.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně
mladistvých pracovníků.
Směrnice Rady ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo
v dočasném pracovním poměru (91/383/EHS).
Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při
práci (89/391/EHS).
Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání
osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci
(třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice
89/391/EHS) (89/656/EHS).
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění
opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu
nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve
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smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou
se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovo-
lené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze
dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí
a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání
a povolání.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou
se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu
na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kte-
rou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměst-
nání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze
dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykoná-
vajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o do-
hodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER)
a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o někte-
rých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků
poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železnič-
ní dopravě.
Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003,
kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti
s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze
dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců
nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců
a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na
úrovni Společenství a skupinách podniků působících na
úrovni Společenství (přepracované znění).“.

2. V § 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a do-
plňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou
č. 107 zní:

„e) upravuje některá práva a povinnosti zaměstnava-
telů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce podle zákona o ne-
mocenském pojištění107) a některé sankce za jeho
porušení.

107) § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zá-
kona č. 305/2008 Sb.“.

3. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 1a

Základní zásady pracovněprávních vztahů

V pracovněprávních vztazích se uplatňují zejména
tyto základní zásady

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,

b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro vý-
kon práce,

c) spravedlivé odměňování zaměstnance,

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu
s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich dis-
kriminace.“.

4. § 2 zní:

„§ 2

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve
vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti za-
městnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů za-
městnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vy-
konává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu,
plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost
zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměst-
navatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“.

5. V § 3 se za slova „výlučně v“ vkládá slovo „zá-
kladním“ a slova „podle tohoto zákona“ se zrušují.

6. § 4 zní:

„§ 4

Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; ne-
lze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoní-
kem, a to vždy v souladu se základními zásadami pra-
covněprávních vztahů.“.

7. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které znějí:

„§ 4a

(1) Pro pracovněprávní vztahy se nepoužijí usta-
novení občanského zákoníku o smlouvě ve prospěch
třetí osoby, o zadržovacím právu, o vymíněném od-
stoupení od smlouvy, o společných závazcích a právech,
o smlouvě s přesnou dobou plnění a o postoupení po-
hledávky.

(2) Smluvní pokuta smí být dohodnuta jen, sta-
noví-li to tento zákon.

§ 4b

(1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních
vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zá-
kona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo
z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není
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možné odchýlit. Od ustanovení uvedených v § 363 je
možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.

(2) Podle odstavce 1 může dojít k odchylné
úpravě smlouvou, jakož i vnitřním předpisem; k úpravě
povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

(3) Odchylná úprava práv v pracovněprávních
vztazích (§ 307) nesmí být nižší nebo vyšší, než je
právo, které stanoví tento zákon nebo kolektivní
smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné, není-li
v § 116, § 118 odst. 1 a § 122 odst. 2 stanoveno jinak.“.

8. V § 5 se odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod
čarou č. 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h a 5 zrušují.

9. V části první nadpis hlavy II zní: „SMLUVNÍ
STRANY ZÁKLADNÍCH PRACOVNĚPRÁV-
NÍCH VZTAHŮ“.

10. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

11. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

12. § 8 se zrušuje.

13. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

„§ 9

Za Českou republiku (dále jen „stát“)6) v pracov-
něprávních vztazích jedná a práva a povinnosti z pra-
covněprávních vztahů vykonává organizační složka
státu7), která jménem státu v základním pracovněpráv-
ním vztahu (§ 3) zaměstnance zaměstnává.

6) § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích.

7) § 3 a 51 zákona č. 219/2000 Sb.“.

14. V § 10 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

15. § 11 zní:

„§ 11

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozum-
ějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních ří-
zení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat pod-
řízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat,
řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu
závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se

za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí
organizační složky státu.“.

16. V části první hlavě II se díl 3 včetně nadpisu
zrušuje.

17. V části první se hlava III včetně nadpisu a po-
známky pod čarou č. 8 zrušuje.

18. V části první nadpis hlavy IV zní: „ROVNÉ
ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE“.

19. V § 16 odst. 2 se slovo „zákon“ nahrazuje slo-
vem „zákon108)“.

Poznámka pod čarou č. 108 zní:

„108) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon).“.

20. § 18 zní:

„§ 18

(1) Právní úkon se i přes vady jeho obsahu pova-
žuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem
dotčen, neplatnosti nedovolá, není-li v § 19 stanoveno
jinak.

(2) Neplatnosti právního úkonu pro vady jeho
obsahu se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil.
Neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci
na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám.“.

21. Nadpis nad § 19 se zrušuje.

22. § 19 až 21 znějí:

„§ 19

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti práv-
ního úkonu,

a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a sro-
zumitelně,

b) který byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním
úkonům nebo osobou jednající v duševní poruše,
která ji činí k tomuto úkonu neschopnou,

c) který zavazuje k plnění od počátku nemožnému,

d) který odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň
nejsou naplněny základní zásady pracovněpráv-
ních vztahů,

e) který odporuje dobrým mravům,

f) kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv,

g) k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas přísluš-
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ného orgánu v případech, kdy to stanoví výslovně
tento zákon anebo zvláštní zákon; požaduje-li zá-
kon, aby právní úkon byl s příslušným orgánem
pouze projednán, není právní úkon neplatný,
i když k tomuto projednání nedošlo.

§ 20

(1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou
vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran, je ne-
platný, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně od-
straní.

(2) Nebyl-li právní úkon, jímž vzniká nebo se
mění základní pracovněprávní vztah (§ 3), učiněn ve
formě, kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti
dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním.

(3) Jednostranné právní úkony a kolektivní
smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu vždy
neplatné.

§ 21

Vznikne-li pro neplatnost právního úkonu škoda,
odpovídá se za ni podle tohoto zákona.“.

23. Nadpis nad § 22 se zrušuje.

24. § 22 zní:

„§ 22

Kolektivní smlouvu smí za zaměstnance uzavřít
pouze odborová organizace.“.

25. V § 23 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) V kolektivní smlouvě je možné upravit

mzdová nebo platová práva a ostatní práva zaměst-
nanců v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo
povinnosti smluvních stran této smlouvy.

(2) Kolektivní smlouvu mohou uzavřít zaměstna-
vatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna nebo více
organizací zaměstnavatelů na straně jedné a jedna nebo
více odborových organizací na straně druhé.“.

26. V § 23 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstav-
ce 3 a 4.

27. V § 23 odst. 4 se slovo „účastníky“ nahrazuje
slovy „smluvními stranami“.

28. V § 24 odst. 2 se slova „jedná zaměstnavatel
o uzavření“ nahrazují slovy „musí zaměstnavatel jednat
o uzavření“.

29. V § 25 odst. 1 se slovo „účastníky“ nahrazuje
slovy „smluvní strany“.

30. V § 25 odst. 3 se za slovo „předkládat“ vklá-
dají slova „smluvním stranám kolektivní smlouvy“.

31. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Kolektivní smlouva může být uzavřena na
dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Je-li uplynutí
doby podle věty první vázáno na splnění podmínky,
musí kolektivní smlouva obsahovat nejzazší dobu její
účinnosti. Kolektivní smlouvu je možné písemně vy-
povědět nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data její účin-
nosti. Výpovědní doba činí nejméně 6 měsíců a začíná
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpo-
vědi druhé smluvní straně.“.

32. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Při zániku smluvní strany kolektivní smlouvy
jednající za zaměstnance skončí účinnost kolektivní
smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího ka-
lendářního roku.“.

33. § 27 až 29 znějí:

„§ 27

(1) Podniková kolektivní smlouva nesmí upravo-
vat práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců
v menším rozsahu než kolektivní smlouva vyššího
stupně, jinak je v této části neplatná.

(2) Kolektivní smlouva musí být uzavřena pí-
semně a podepsána smluvními stranami na téže listině.

§ 28

Kolektivní smlouvu je zakázáno nahrazovat zvláš-
tě neupravenou smlouvou; dále je zakázáno pro kolek-
tivní smlouvu použít úpravu občanského zákoníku
o zastřeném právním úkonu, o odporovatelnosti, o při-
jetí, zrušení a odvolání návrhu na uzavření smlouvy,
o zániku návrhu na uzavření smlouvy, o včasném
a pozdním přijetí návrhu na uzavření smlouvy, o oka-
mžiku uzavření smlouvy a o odstoupení od smlouvy.

§ 29

Smluvní strany kolektivní smlouvy jsou povinny
s obsahem kolektivní smlouvy seznámit zaměstnance
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Zaměstnavatel
je povinen zajistit, aby byla kolektivní smlouva pří-
stupná všem jeho zaměstnancům.“.

34. V § 33 odst. 2 se za slova „nebo stanovy“
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vkládají slova „sdružení občanů podle zvláštního práv-
ního předpisu109)“.

Poznámka pod čarou č. 109 zní:

„109) Zákon č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

35. V § 34 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit,
jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce.

(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do
práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se
zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této pře-
kážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy od-
stoupit.

(4) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně;
totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení
od ní.“.

36. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vy-
hotovení pracovní smlouvy.“.

37. Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které
znějí:

„§ 34a

Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné
pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravi-
delným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané
v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce
sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravi-
delné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty
zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pra-
coviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno
šířeji než jedna obec.

§ 34b

(1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být
přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pra-
covní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86
a 87).

(2) Zaměstnanec v dalším základním pracovně-
právním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykoná-
vat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U za-
městnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy,
jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce
státu.“.

38. § 35 včetně nadpisu zní:

„§ 35

Zkušební doba

(1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší
než

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracov-
ního poměru (§ 36),

b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracov-
ního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.

(2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v sou-
vislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33
odst. 3).

(3) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději
v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce,
nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na
pracovní místo vedoucího zaměstnance.

(4) Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně
prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci,
pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zku-
šební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zku-
šební doba prodlužuje.

(5) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je
polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

(6) Zkušební doba musí být sjednána písemně.“.

39. V § 36 odst. 1 se slovo „ , popřípadě“ nahra-
zuje slovem „nebo“.

40. V § 36 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

41. V § 37 odst. 1 písm. g) a v § 76 odst. 5 se slovo
„účastníků“ nahrazuje slovy „smluvních stran“.

42. § 39 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 17 a 18 zní:

„§ 39

Pracovní poměr na dobu určitou

(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, ne-
byla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.

(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu urči-
tou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout
3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru
na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.
Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se
považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skon-
čení předchozího pracovního poměru na dobu určitou
uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu po-
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měru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami
se nepřihlíží.

(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup
podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpo-
kládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou
dobu17).

(4) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem
trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu
s odstavcem 2, a oznámil-li zaměstnanec před uplynu-
tím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na
tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pra-
covní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda
byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2, mohou
zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpoz-
ději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr
skončit uplynutím sjednané doby.

(5) Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pra-
covní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu
určitou sjednanou mezi agenturou práce18) a zaměst-
nancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnava-
tele (§ 307a, 308 a 309).

17) § 92 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 347/
/2010 Sb.

18) § 66 zákona č. 435/2004 Sb.“.

43. V § 40 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

44. V § 41 odst. 1 písm. a) a b), § 52 písm. d) a e),
v § 56 odst. 1 písm. a) a v § 235 odst. 3 písm. c) se slova
„příslušného správního úřadu“ nahrazují slovy „pří-
slušného správního orgánu“.

45. V § 41 odst. 1 písm. d) a v § 139 odst. 1
písm. b) se slova „správního úřadu“ nahrazují slovy
„orgánu ochrany veřejného zdraví“.

46. Za § 43 se vkládá nový § 43a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 110 zní:

„§ 43a

Dočasné přidělení

(1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance
k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto za-
městnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode
dne vzniku pracovního poměru.

(2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému za-
městnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí,
pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy
podle odstavce 5.

(3) V dohodě musí být uveden název zaměstnava-
tele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě
jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy do-
časné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce
a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V do-
hodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro
účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není do-
tčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.

(4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance
k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměst-
nanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance do-
časně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontro-
luje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny,
vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kte-
rému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměst-
navatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci
činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který za-
městnance dočasně přidělí.

(5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje za-
městnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní ná-
hrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně při-
dělil.

(6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky
zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstna-
vateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly pod-
mínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele,
k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

(7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí
uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uply-
nutím této doby končí dočasné přidělení dohodou
smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí do-
hody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou,
která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného
přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.

(8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno pou-
žít na agenturní zaměstnávání.

(9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v pří-
padech prohlubování nebo zvyšování kvalifikace110).

110) Například § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., § 22 zákona
č. 95/2004 Sb., § 51 a 54 zákona č. 96/2004 Sb.“.

47. V § 44 se slovo „zařadí“ nahrazuje slovy „je
povinen zařadit“.
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48. V § 45 větě první se slova „mu to umožní“
nahrazují slovy „je povinen mu to umožnit“ a věta
druhá se nahrazuje větou „Práce a pracoviště, na které
zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance
vhodné.“.

49. V § 47 se slova „zařadí je zaměstnavatel“ na-
hrazují slovy „je zaměstnavatel povinen zařadit je“.

50. V § 49 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

musí být písemná.

(3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vy-
hotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.“.

51. V § 50 odstavec 1 zní:

„(1) Výpověď z pracovního poměru musí být pí-
semná.“.

52. V § 50 odst. 4 se slova „ , jinak je výpověď
neplatná“ zrušují.

53. V § 50 odstavec 5 zní:

„(5) Výpověď může být odvolána pouze se sou-
hlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i sou-
hlas s jejím odvoláním musí být písemné.“.

54. V § 51 odstavec 1 zní:

„(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr
uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být
stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně
2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní
doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměst-
navatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být pí-
semná.“.

55. V § 51 odst. 2 se za slova „vyplývajícími z“
vkládají slova „§ 51a,“ a slova „§ 54 písm. b)“ se na-
hrazují slovy „§ 54 písm. c)“.

56. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

„§ 51a

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v sou-
vislosti s přechodem práv a povinností z pracovněpráv-
ních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr
skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí
účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněpráv-
ních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu vý-
konu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.“.

57. V § 52 se tečka na konci písmene g) nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem ji-
nou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.“.

58. V § 53 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné
době, to je“.

59. V § 54 se za písmeno a) vkládá nové písme-
no b), které zní:

„b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to
neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměst-
nankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo
zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou do-
volenou do doby, po kterou je žena oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c)
a d).

60. V § 54 písmeno d) zní:

„d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52
písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměst-
nance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem
[§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou za-
městnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou
dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnan-
kyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.“.

61. V § 56 písm. b) se slovo „termínu“ nahrazuje
slovem „období“.

62. V § 56 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní
poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která od-
povídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy
nebo platu se použije § 67 odst. 3.“.

63. § 57 zní:

„§ 57

(1) Pro porušení jiné povinnosti zaměstnance sta-
novené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52
písm. h)] může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď
pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu
k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne,
kdy takový důvod k výpovědi vznikl.

(2) Stane-li se v průběhu 1 měsíce podle od-
stavce 1 jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat po-
rušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpo-
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věď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel
dověděl o výsledku tohoto šetření.“.

64. § 60 zní:

„§ 60

V okamžitém zrušení pracovního poměru musí za-
městnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho dů-
vod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uve-
dený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité
zrušení pracovního poměru musí být písemné.“.

65. V § 65 odst. 1 se slova „upozorní zaměstnava-
tel“ nahrazují slovy „je zaměstnavatel povinen upozor-
nit“.

66. V § 66 odst. 1 větě druhé se slova „Zaměstna-
vatel však nemůže“ nahrazují slovy „Zaměstnavatel ne-
smí“.

67. V § 66 odstavec 2 zní:

„(2) Zrušení pracovního poměru ve zkušební
době musí být provedeno písemně; pracovní poměr
skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden
den pozdější.“.

68. § 67 zní:

„§ 67

(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem
z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo do-
hodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při
skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže
jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně
než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže
jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval ale-
spoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže
jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval ale-
spoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku
a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže
dochází k rozvázání pracovního poměru v době,
kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní
doby postup podle § 86 odst. 4.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba
trvání předchozího pracovního poměru u téhož za-
městnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku

následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu
6 měsíců.

(2) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem
z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou
z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skon-
čení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dva-
náctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměst-
nancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle
lékařského posudku vydaného zařízením závodní pre-
ventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále ko-
nat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro one-
mocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela
zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1, odstupné
podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.

(3) Pro účely odstupného se průměrným výděl-
kem rozumí průměrný měsíční výdělek.

(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměst-
nanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nej-
bližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele
pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedo-
hodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den
skončení pracovního poměru nebo na pozdějším ter-
mínu výplaty.“.

69. V § 69 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla
zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 6 mě-
síců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povin-
nost k náhradě mzdy nebo platu za další dobu přimě-
řeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne ze-
jména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde za-
městnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku
dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

70. V § 69 odst. 3 se slova „ , pokud se se zaměst-
navatelem nedohodne písemně jinak,“ nahrazují slovy
„ , pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na
jiném dnu skončení,“.

71. V § 70 odst. 2 se slova „ , pokud se se zaměst-
nancem nedohodne jinak,“ nahrazují slovy „ , pokud se
se zaměstnancem nedohodne písemně na jiném dnu
skončení,“.

72. V § 71 větě druhé se slovo „nemůže“ nahra-
zuje slovem „nesmí“.

73. § 73 zní:
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„§ 73

(1) V případech uvedených v § 33 odst. 3 může
ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), ve-
doucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; ve-
doucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát.

(2) Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická
osoba než uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba,
může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta mož-
nost odvolání z pracovního místa, je-li zároveň dohod-
nuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa
vzdát.

(3) Vedoucími místy podle odstavce 2 jsou místa

a) v přímé řídící působnosti

1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem
právnická osoba,

2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická
osoba,

b) v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance
přímo podřízeného

1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem
právnická osoba,

2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická
osoba,

za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je
podřízen další vedoucí zaměstnanec.

(4) Odvolání vedoucího zaměstnance podle od-
stavce 2 může provádět u zaměstnavatele, který je práv-
nickou osobou, její statutární orgán a u zaměstnavatele,
který je fyzickou osobou, tento zaměstnavatel.“.

74. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

„§ 73a

(1) Odvolání nebo vzdání se pracovního místa ve-
doucího zaměstnance musí být provedeno písemně.
Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměst-
nance končí dnem následujícím po doručení odvolání
nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo
vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.

(2) Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa
vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; za-
městnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout
změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnava-
tele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu
a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměst-
nance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde
o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně

platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c);
odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních
změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního po-
měru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance
v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku orga-
nizační změny.

(3) Byl-li pracovní poměr vedoucího zaměstnance
jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou,
neskončí-li jeho pracovní poměr dříve, skončí uplynu-
tím doby (§ 48 odst. 2).“.

75. V § 75 a § 76 odst. 1 se číslo „150“ nahrazuje
číslem „300“.

76. Na konci § 75 se doplňuje věta „V dohodě
o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou
se tato dohoda uzavírá.“.

77. V § 76 odst. 5 se slova „druhému účastníku“
nahrazují slovy „druhé smluvní straně“.

78. V § 77 odst. 1 část věty před středníkem zní:
„Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní čin-
nosti musí být uzavřena písemně“.

79. V § 77 odstavec 2 zní:

„(2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak,
vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pra-
cích konaných mimo pracovní poměr úprava pro vý-
kon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud
jde o

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasné přidělení,

c) odstupné,

d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce
však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin
po sobě jdoucích,

e) překážky v práci na straně zaměstnance,

f) dovolenou,

g) skončení pracovního poměru,

h) odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s vý-
jimkou minimální mzdy, a

i) cestovní náhrady.“.

80. V § 77 odst. 3 větě druhé se za slova „doho-
dy o“ vkládají slova „provedení práce a u dohody o“.

81. V § 78 odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena j)
a k).

82. V § 78 odst. 1 písmeno k) zní:

Sbírka zákonů č. 365 / 2011Částka 128 Strana 4585



„k) zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec,
který odpracuje během noční doby nejméně 3 ho-
diny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po
sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně
v období, uvedeném v § 94 odst. 1,“.

83. V § 78 se na konci odstavce 1 doplňují pís-
mena l) a m), která znějí:
„l) rovnoměrným rozvržením pracovní doby roz-

vržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jed-
notlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu,
popřípadě kratší pracovní dobu,

m) nerovnoměrným rozvržením pracovní doby roz-
vržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rov-
noměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní
pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí
přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu,
popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše
26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva
může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po
sobě jdoucích.“.

84. V § 79 odst. 1 a 2 se slova „nesmí překročit“
nahrazují slovem „činí“.

85. V § 79a se za slova „ve více“ vkládá slovo „zá-
kladních“ a slova „věty druhé“ se zrušují.

86. § 80 včetně nadpisu zní:

„§ 80

Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79
může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat,
které odpovídají sjednané kratší pracovní době.“.

87. V části čtvrté hlavě II se označení dílu 2 včetně
nadpisu zrušuje a dosavadní díly 3 a 4 se označují jako
díly 2 a 3.

88. § 82 se zrušuje.

89. § 83 a 84 znějí:

„§ 83

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

§ 84

Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný roz-
vrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho
změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě

konta pracovní doby 1 týden před začátkem období,
na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedo-
hodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.“.

90. § 84a se zrušuje.

91. § 85 zní:

„§ 85

(1) Pružné rozvržení pracovní doby zahrnuje ča-
sové úseky základní a volitelné pracovní doby, jejichž
začátek a konec určuje zaměstnavatel.

(2) V základní pracovní době je zaměstnanec po-
vinen být na pracovišti.

(3) V rámci volitelné pracovní doby si zaměstna-
nec sám volí začátek a konec pracovní doby. Celková
délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

(4) Při pružném rozvržení pracovní doby musí
být průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vy-
rovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle
však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m).

(5) Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní

a) při pracovní cestě zaměstnance,

b) při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního
úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně
stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní
důvody, a v době důležitých osobních překážek
v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada
mzdy nebo platu podle § 192 nebo dávky podle
předpisů o nemocenském pojištění, a

c) v dalších případech určených zaměstnavatelem.

(6) V případech uvedených v odstavci 5 platí pro
zaměstnance předem stanovené rozvržení týdenní pra-
covní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento
účel povinen určit.“.

92. V § 86 odstavec 1 zní:

„(1) Konto pracovní doby je způsob rozvržení
pracovní doby, který smí zavést jen kolektivní smlouva
nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, u kterého nepů-
sobí odborová organizace.“.

93. V § 86 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Jen bude-li to sjednáno v kolektivní smlouvě,
může být práce přesčas odpracovaná v kontu pracovní
doby ve vyrovnávacím období sjednaném v kolektivní
smlouvě, které nepřesáhne nejvýše 52 týdnů po sobě
jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin započtena do
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pracovní doby jen v bezprostředně následujícím vyrov-
návacím období.“.

94. V § 87 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

95. V § 87 odst. 3 se slova „posuzuje se“ nahrazují
slovy „musí být posuzován“.

96. V § 91 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Ve dnech pracovního klidu může zaměstna-
vatel nařídit jen výkon prací uvedených v odstavcích 3
a 4 nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě
jdoucích, uplatní-li se v kontu pracovní doby postup
podle § 86 odst. 4.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

97. V § 92 odst. 1 se slova „během každého ob-
dobí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů“ zrušují.

98. V § 93a odst. 4 písm. a) se slova „jinak je ne-
platná,“ zrušují.

99. V § 93a odst. 4 písm. d) se slova „a doručeno
druhému účastníku“ zrušují.

100. V § 93a odst. 4 písm. e) se slova „a doručena
druhému účastníku“ zrušují.

101. V § 96 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměst-
nanců evidenci s vyznačením začátku a konce“.

102. V § 96 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

„1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],“.

103. V § 98 odst. 2, § 120 odst. 1 a v § 121 odst. 1
se slova „§ 87 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 87 odst. 3“.

104. V § 101 odst. 6 se slovo „hradí“ nahrazuje
slovy „je povinen hradit“.

105. V § 102 odst. 4 větě třetí se slova „vede za-
městnavatel“ nahrazují slovy „je zaměstnavatel povinen
vést“.

106. V § 102 odst. 5 úvodní části ustanovení se
slova „vychází zaměstnavatel“ nahrazují slovy „je za-
městnavatel povinen vycházet“.

107. V § 102 odst. 6 větě první se slovo „přijímá“
nahrazuje slovy „je povinen přijmout“ a ve větě třetí se
slovo „zajistí“ nahrazuje slovy „je povinen zajistit“.

108. V § 103 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „je třeba zajistit“ nahrazují slovy „musí být za-
jištěny“.

109. V § 103 odst. 2 větě druhé úvodní části usta-
novení se slova „zaměstnavatel zajistí“ nahrazují slovy
„je zaměstnavatel povinen zajistit“.

110. V § 103 odst. 3 se slovo „určí“ nahrazuje
slovy „je povinen určit“.

111. V § 104 odst. 2 se slova „poskytuje zaměst-
navatel“ nahrazují slovy „přísluší zaměstnanci od za-
městnavatele“.

112. V § 104 odst. 5 větě první se slova „poskytne
zaměstnavatel zaměstnanci“ nahrazují slovy „přísluší
zaměstnanci od zaměstnavatele“.

113. V § 105 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnava-
tele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zby-
tečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem po-
stiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění
příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit
ho s výsledky tohoto objasnění.“.

114. V § 105 odst. 2 a v § 105 odst. 6 se slovo
„vede“ nahrazuje slovy „je povinen vést“.

115. V § 105 odst. 3 v úvodní části ustanovení se
slova „Zaměstnavatel vyhotovuje záznamy a vede“ na-
hrazují slovy „Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat
záznamy a vést“ a ve větě druhé se slova „předá za-
městnavatel“ nahrazují slovy „je povinen zaměstnavatel
předat“.

116. V § 105 odstavec 7 zní:

„(7) Vláda stanoví nařízením

a) způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů,

b) ohlašování úrazů,

c) vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a zá-
znamu o úrazu – hlášení změn,

d) okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pra-
covní úraz, zasílá záznam o úrazu a záznam
o úrazu – hlášení změn,

e) co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro
statistické účely,

f) vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu –

hlášení změn.“.

117. V § 108 odst. 1 se slova „mají právo se účast-
nit“ nahrazují slovy „nesmějí být zbaveni práva účast-
nit se“.

118. V § 108 odst. 5 se za slova „v dohodě s od-
borovou organizací a“ vkládají slova „se souhlasem“

a slovo „zástupcem“ se nahrazuje slovem „zástupce“.
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119. Nadpis části šesté zní: „ODMĚŇOVÁNÍ
ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHO-
TOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLAD-
NÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU“.

120. V § 111 odst. 1 se slova „pracovněprávním
vztahu uvedeném v § 3 větě druhé“ nahrazují slovy
„základním pracovněprávním vztahu podle § 3“.

121. V § 113 odstavec 1 zní:

„(1) Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměst-
navatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje
mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno ji-
nak.“.

122. V § 114 odstavec 3 zní:

„(3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní
volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjed-
nána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas.
Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné
takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přes-
čas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu
s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjed-
nat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za ka-
lendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích
celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).“.

123. V § 116 a § 118 odst. 1 se věta druhá nahra-
zuje větou „Je však možné sjednat jinou minimální výši
a způsob určení příplatku.“.

124. V § 120 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup
podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé
kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která ne-
smí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

125. Nadpis § 122 zní: „Určení a sjednání platu“.

126. V § 122 odst. 1 se slova „zaměstnavatel za-
městnanci“ nahrazují slovy „zaměstnanci zaměstnava-
tel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to“.

127. V § 122 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Se zaměstnancem zařazeným do třinácté
a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat plat
pevnou měsíční částkou, ve které budou zohledněna
všechna hlediska, podle nichž jsou stanoveny jednotlivé
složky platu podle tohoto zákona, na které by jinak
zaměstnanci vzniklo právo, nebo které by mu mohl
zaměstnavatel poskytnout (dále jen „smluvní plat“).
Vedle smluvního platu zaměstnanci nepřísluší žádné

složky platu. Poskytování odměny a cílové odměny
(§ 134 a 134a) není dotčeno. Smlouva o smluvním platu
musí být uzavřena písemně; pro obsah smlouvy se po-
užije přiměřeně § 136.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

128. V § 122 odst. 3 se za slova „určuje plat“ vklá-
dají slova „ , nebo s ním sjednává smluvní plat“.

129. V § 123 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny
nahoru.“.

130. V § 123 odst. 6 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a)
až f).

131. V § 123 odst. 6 písm. e) se slova „nebo se
kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat,“ zru-
šují.

132. V § 123 odst. 6 písmeno f) zní:

„f) stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní
rok podle odstavce 5, a to zpravidla s účinností od
počátku kalendářního roku, tak, aby platové tarify
v jednotlivých platových třídách činily nejméně
platová třída platový tarif v Kč měsíčně

1 6 500
2 7 110
3 7 710
4 8 350
5 9 060
6 9 830
7 10 660
8 11 570
9 12 550

10 13 620
11 14 780
12 16 020
13 17 370
14 18 850
15 20 470
16 22 200.“.

133. V § 127 odst. 2 se za slovo „osobního“
vkládá slovo „příplatku“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou
a za slova „zvláštního příplatku“ se vkládají slova
„ , příplatku za práci ve ztíženém pracovním pro-
středí“.

134. V § 127 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za
vedení podle § 124, je plat stanoven s přihlédnutím
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k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalen-
dářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci,
v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohoto-
vosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutár-
ním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je
vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.“.

135. Za § 134 se vkládá nový § 134a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 134a

Cílová odměna

Za splnění předem stanoveného mimořádně nároč-
ného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a ko-
nečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstna-
vatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměst-
nanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo vý-
znamně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši
odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitel-
nými nebo měřitelnými ukazateli před započetím
plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve
výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění uka-
zatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním
stanoveného úkolu.“.

136. V § 136 odst. 1 se na konci textu odstavce 1
doplňují slova „ ; tuto povinnost nemá zaměstnavatel
vůči zaměstnanci, se kterým sjednal smluvní plat“.

137. V § 136 odst. 3 se slova „(§ 122 odst. 2)“ na-
hrazují slovy „(§ 122 odst. 3)“.

138. V § 141 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu
musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci období
uvedeného v odstavci 1.

(4) Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci
před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný
během dovolené, připadne-li termín výplaty na období
dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na
jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika vý-
počtu mezd nebo platů, je povinen vyplatit mu přimě-
řenou zálohu a zbývající část mzdy nebo platu je povi-
nen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném
termínu výplaty mzdy nebo platu následujícím po do-
volené.

(5) Při skončení pracovního poměru je zaměstna-
vatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu
nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo
právo, v den skončení pracovního poměru. Jestliže to
neumožňuje technika výpočtu mezd nebo platů, je za-
městnavatel povinen mu vyplatit mzdu nebo plat nej-

později v nejbližším pravidelném termínu výplaty
mzdy nebo platu následujícím po dni skončení pracov-
ního poměru.“.

139. V § 142 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 50 zní:

„(1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen za-
městnanci vyplácet v zákonných penězích50).

50) § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.“.

140. V § 142 odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „nebo není-li v tomto zákoně dále sta-
noveno jinak“.

141. V § 142 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Zaměstnavatel se složitými provozními pod-
mínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla
výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměst-
nanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí,
a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději
v termínu určeném pro jejich výplatu.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.

142. V § 143 odst. 1 se slova „Na žádost zaměst-
nance“ nahrazují slovy „Na základě dohody se zaměst-
nancem“ a slova „poukázat částku určenou zaměstnan-
cem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměst-
nance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva“
slovy „zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj
náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený za-
městnancem“.

143. V § 144 se slova „a 142“ nahrazují slovy
„ , 142 a 143“.

144. V § 145 odst. 1 se slova „zaměstnance z“ na-
hrazují slovy „zaměstnance ze základního“ a slova
„věty druhé“ se zrušují.

145. V § 145 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) odměny podle § 224 odst. 2.“.

146. V § 146 úvodní části ustanovení se slovo
„mohou“ nahrazuje slovem „smějí“.

147. V § 147 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „je oprávněn“ nahrazují slovem „smí“ a na konci
se doplňuje slovo „jen“.

148. V § 148 odst. 1 se za slovo „provedou“
vkládá slovo „jen“.
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149. V § 148 odst. 2 se slova „je možné provést“
nahrazující slovy „smějí být provedeny“.

150. Nadpis části sedmé zní: „NÁHRADA VÝ-
DAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE“.

151. V § 152 se na začátek písmene c) vkládá slovo
„mimořádné“ a slovo „mimořádným“ se zrušuje.

152. V § 152 se za písmeno d) vkládá nové pís-
meno e), které zní:

„e) dočasném přidělení (§ 43a),“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f)
a g).

153. V § 154 větě druhé se za slovo „odletu“ vklá-
dají slova „z České republiky“, za slovo „příletu“ se
vkládají slova „do České republiky“ a slovo „letadla“
se zrušuje.

154. V § 157 odst. 1 se slovo „Náhradu“ nahra-
zuje slovem „Náhrada“ a slova „poskytne zaměstnava-
tel“ se nahrazují slovem „přísluší“.

155. V § 157 odstavec 5 zní:

„(5) Základní náhrada u nákladních automobilů,
autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně
ve výši dvojnásobku sazby stanovené v odstavci 4
písm. b).“.

156. V § 159 odst. 1 se slovo „Náhradu“ nahra-
zuje slovem „Náhrada“ a slova „poskytuje zaměstna-
vatel“ se nahrazují slovy „přísluší zaměstnanci“.

157. V § 159 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, po-
kud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní
hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec
finančně nepřispívá.“.

158. V § 161 odstavec 1 zní:

„(1) Trvá-li pracovní cesta déle než 7 kalendářních
dnů, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů k ná-
vštěvě člena rodiny do jeho bydliště nebo do jiného
předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a zpět
ve výši a za shodných podmínek jako v § 157 až 160
s tím, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu
jízdních výdajů nejvýše v částce odpovídající jízdním
výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného
pracoviště anebo bydliště na území České republiky.
Za limitující se přitom považuje částka, která je pro
zaměstnance nejvýhodnější.“.

159. V § 162 odst. 1 se slova „Zaměstnavatel po-

skytne zaměstnanci náhradu“ nahrazují slovy „Zaměst-
nanci přísluší náhrada“.

160. V § 163 odst. 1 se slova „poskytne zaměstna-
vatel“ nahrazují slovem „přísluší“.

161. V § 163 odst. 2 úvodní části ustanovení se za
slova „finančně nepřispívá“ vkládají slova „(dále jen
„bezplatné jídlo“)“ a slova „je zaměstnavatel oprávněn
za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu“ se
nahrazují slovy „přísluší zaměstnanci stravné snížené
za každé bezplatné jídlo až o hodnotu“.

162. V § 163 odst. 3 se slova „nebo míru jeho
krácení podle odstavce 2,“ zrušují a na konci od-
stavce 3 se doplňuje věta „Nesjedná-li zaměstnavatel
nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu
snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené
o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2.“.

163. V § 163 odst. 7 a v § 170 odst. 8 se slova
„nemohou účastníci“ nahrazují slovy „je zakázáno“.

164. V § 164 větě první se slova „Zaměstnavatel
poskytne zaměstnanci náhradu“ nahrazují slovy „Za-
městnanci přísluší náhrada“ a ve větě druhé se slova
„poskytne mu zaměstnavatel náhradu“ nahrazují slovy
„přísluší mu náhrada“.

165. V části sedmé hlavě II nadpis dílu 2 zní: „Ná-
hrady při přeložení a dočasném přidělení“.

166. V § 165 odst. 1 větě první se za slovo „pře-
ložen“ vkládají slova „nebo dočasně přidělen k jinému
zaměstnavateli“ a slova „poskytne mu zaměstnavatel“
se nahrazují slovy „přísluší mu“.

167. V § 165 odst. 2 větě první se za slovo „pře-
ložení“ vkládají slova „nebo dočasného přidělení“
a slova „poskytne zaměstnavatel“ se nahrazují slovem
„přísluší“ a ve větě druhé se slova „poskytuje zaměst-
navatel“ nahrazují slovy „přísluší zaměstnanci“.

168. V § 166 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „v § 163“ vkládají slova „ , s výjimkou od-
stavce 4,“.

169. V § 167 se slova „Náhradu jízdních výdajů
poskytuje zaměstnavatel“ nahrazují slovy „Náhrada
jízdních výdajů přísluší“.

170. V § 168 větě první se slova „poskytuje za-
městnavatel zaměstnanci náhradu“ nahrazují slovy
„přísluší zaměstnanci náhrada“.

171. V § 169 se slova „Zaměstnavatel poskytne
zaměstnanci náhradu“ nahrazují slovy „Zaměstnanci
přísluší náhrada“.
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172. V § 170 odst. 1 se slova „Zaměstnavatel po-
skytne zaměstnanci“ nahrazují slovy „Zaměstnanci pří-
sluší“.

173. V § 170 odst. 3 větě první se slova „Zaměst-
navatel poskytne zaměstnanci“ nahrazují slovy „Za-
městnanci přísluší“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem
„18“, ve větě druhé se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“
a číslo „12“ se nahrazuje číslem „18“, slova „v poloviční
výši“ se nahrazují slovy „ve výši dvou třetin“, slovo
„čtvrtinové“ se zrušuje, za slovo „výši“ se vkládají
slova „jedné třetiny“ a na konci se doplňují slova
„ , nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne
za cestu na území České republiky právo na stravné
podle § 163 nebo § 176“.

174. V § 170 odstavec 5 zní:

„(5) Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pra-
covní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměst-
nanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené
za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční
stravné v třetinové výši základní sazby,

b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční
stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční
stravné ve výši základní sazby.

Nesjedná-li zaměstnavatel nižší hodnotu snížení zahra-
ničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním za-
městnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší za-
městnanci zahraniční stravné snížené o nejvyšší hod-
notu stanovenou ve větě první.“.

175. V § 171 se slova „Zaměstnavatel poskytne
zaměstnanci náhradu“ nahrazují slovy „Zaměstnanci
přísluší náhrada“.

176. V § 172 větě první se slova „poskytne za-
městnavatel“ nahrazují slovem „přísluší“ a za slovo
„dny“ se vkládá slovo „první“ a ve větě druhé se slova
„poskytne zaměstnavatel zaměstnanci i náhradu“ na-
hrazují slovy „přísluší zaměstnanci i náhrada“.

177. V § 176 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „odst. 1 nepoužije“ nahrazují slovy „odst. 1 až
3 nepoužijí“ a ve větě druhé se slova „Zaměstnavatel
poskytne zaměstnanci“ nahrazují slovy „Zaměstnanci
přísluší“.

178. V § 176 odstavec 3 zní:

„(3) Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty
poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci
stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-
din,

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.“.

179. V § 176 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:

„(4) Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu
během pracovní cesty, která trvá

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

(5) Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před
vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného,
přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí
podle odstavce 1.“.

180. V § 177 odst. 2 se věta druhá a v § 187 se věta
třetí zrušují.

181. V § 179 odst. 1 větě první se za slova „věty
první“ vkládají slova „a odstavce 5“ a ve větě druhé se
slova „Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci“ nahrazují
slovy „Zaměstnanci přísluší“.

182. V § 179 se doplňují odstavce 3 a 4, které
znějí:

„(3) Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pra-
covní cesty v zahraničí poskytnuto bezplatné jídlo, pří-
sluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené za každé
bezplatné jídlo o hodnotu

a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční
stravné v třetinové výši základní sazby,

b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční
stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,

c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční
stravné ve výši základní sazby.

(4) Zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší, po-
kud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá

a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,

b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jíd-
la.“.

183. V § 181 větě první se slova „poskytuje za-
městnavatel“ nahrazují slovem „přísluší“.

184. V § 183 odst. 3 větě první a v § 183 odst. 5
větě první se slovo „jinak“ nahrazuje slovy „na jiné
době“.
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185. V § 183 odst. 5 se slovo „účastníci“ nahrazuje
slovy „smluvní strany“.

186. V § 191 se slovo „omluví“ nahrazuje slovy
„je povinen omluvit“, slova „podle § 115 občanského
zákoníku“, slova „podle § 25 zákona o nemocenském
pojištění zaměstnanců nebo“ a slova „v § 25 zákona
o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo“ se zru-
šují.

187. Poznámka pod čarou č. 58 zní:

„58) Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

188. Poznámka pod čarou č. 60 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

189. V nadpisu nad § 192 se slova „dohody o pra-
covní činnosti“ nahrazují slovy „dohod o pracích ko-
naných mimo pracovní poměr“.

190. V § 192 odst. 2 větě druhé se slovo „stejným“

nahrazuje slovem „obdobným“ a ve větě třetí se slovo
„náleží“ nahrazuje slovem „přísluší“.

191. V § 192 odst. 4 se slova „se snižuje“ nahra-
zují slovy „musí být snížena“.

192. V § 192 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo
neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměst-
nanci výpověď podle § 52 písm. h).“.

193. V § 193 větě první se slova „se poskytuje“
nahrazují slovem „přísluší“, slova „ , a to“ se nahrazují
slovy „a musí být vyplacena“, ve větě druhé se slovo
„vyhlásit“ nahrazuje slovem „určit“ a slova „je třeba
předložit“ se nahrazují slovy „musí být předloženy“.

194. V § 194 větě první a druhé se za slova „do-
hody o“ vkládají slova „provedení práce nebo doho-
dy o“.

195. V § 195 odst. 3 větě druhé se slova „poskytne
se“ nahrazují slovem „přísluší“.

196. V § 196 větě druhé a v § 197 odst. 2 a 3 se
slova „se poskytuje“ nahrazují slovem „přísluší“.

197. V § 197 odst. 3 větě první a třetí se slova „se
rodičovská dovolená poskytuje“ nahrazují slovy „rodi-
čovská dovolená přísluší“.

198. V § 198 odst. 2 a v § 199 odst. 1 větě druhé se
slova „se poskytne“ nahrazují slovem „přísluší“.

199. V § 198 odst. 4 se slova „poskytuje se“ na-
hrazují slovem „přísluší“.

200. V § 199 odst. 2 se slova „se poskytuje“ na-
hrazují slovem „přísluší“.

201. V § 200 větě první se slova „Zaměstnavatel
poskytne zaměstnanci“ nahrazují slovy „Zaměstnanci
od zaměstnavatele přísluší“.

202. V § 203 odst. 2 písm. d) větě druhé a třetí
a v § 203 odst. 2 písm. e) větě třetí se slova „poskytuje
se“ nahrazují slovem „přísluší“.

203. V § 204 odst. 1 a 2 se slova „Zaměstnavatel
omluví nepřítomnost zaměstnance v práci“ nahrazují
slovy „Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pra-
covní volno“.

204. V § 206 odst. 1 větě druhé se slova „zaměst-
nanec uvědomí“ nahrazují slovy „je zaměstnanec povi-
nen uvědomit“.

205. V § 206 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

206. V § 206 odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahra-
zují slovy „odstavce 3“.

207. V § 208 se slova „poskytne mu zaměstnavatel
náhradu“ nahrazují slovy „přísluší mu náhrada“.

208. V § 209 odst. 2 se slovo „může“ nahrazuje
slovem „musí“ a na konci odstavce se doplňují slova
„ ; nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace,
může být dohoda nahrazena vnitřním předpisem“.

209. V § 209 se odstavec 3 zrušuje.

210. V § 210 odst. 1 větě druhé se slova „poskytne
mu zaměstnavatel náhradu“ nahrazují slovy „přísluší
mu náhrada“.

211. V § 212 odstavec 4 zní:

„(4) Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn
pro výkon veřejné funkce, je povinna mu dovolenou
nebo její část poskytnout právnická nebo fyzická
osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato
právnická nebo fyzická osoba je povinna mu poskyt-
nout též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvol-
něním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před
uplynutím doby uvolnění, je povinen mu ji poskytnout
uvolňující zaměstnavatel. Splnění podmínek pro vznik
práva na dovolenou se přitom posuzuje vcelku za dobu
před i po uvolnění.“.
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212. V § 214 se slovo „náleží“ nahrazuje slovem
„přísluší“.

213. V § 216 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1
až 4.

214. V § 216 odst. 2 se slova „se jako výkon práce
neposuzuje“ nahrazují slovy „se za výkon práce nepo-
važuje“.

215. V § 217 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit
podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného
s předchozím souhlasem odborové organizace a rady
zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána
zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kte-
rém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zá-
koně není dále stanoveno jinak.“ a ve větě druhé se
slovo „stanovení“ nahrazuje slovem „určení“.

216. § 218 zní:

„§ 218

(1) Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel
povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal
v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na
dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání
překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé
provozní důvody.

(2) Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle od-
stavce 1, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci
tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následu-
jícího kalendářního roku, není-li v odstavci 4 stano-
veno jinak.

(3) Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do
30. června následujícího kalendářního roku, má právo
určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání
dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit za-
městnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedo-
hodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

(4) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do
konce následujícího kalendářního roku proto, že za-
městnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo
z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené,
je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této do-
volené po skončení těchto překážek v práci.“.

217. § 220 zní:

„§ 220

Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou orga-
nizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné
čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provoz-
ních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit
více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny.“.

218. V § 222 odstavec 2 zní:

„(2) Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo
platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě
skončení pracovního poměru.“.

219. V § 222 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

220. V § 224 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměst-
nancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný
výkon práce, a v souladu se zvláštními právními před-
pisy zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní
péči.“.

221. V § 224 odst. 2 písm. a) se slova „při do-
vršení 50 let věku“ nahrazují slovy „při životním nebo
pracovním jubileu“.

222. § 225 včetně poznámky pod čarou č. 73 zní:

„§ 225

Zaměstnavatel, který podle zvláštního právního
předpisu73) vytváří fond kulturních a sociálních potřeb,
spolurozhoduje s odborovou organizací o přídělu do
tohoto fondu a o jeho čerpání.

73) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů.“.

223. V § 227 úvodní část ustanovení zní: „Od-
borný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména“.

224. V § 229 odst. 1 se slovo „zabezpečují“ na-
hrazuje slovy „jsou povinni zabezpečit“.

225. V § 230 odst. 4 se slovo „hradí“ nahrazuje
slovy „je povinen hradit“.

226. V § 230 odst. 5 a v § 231 odst. 3 se slova
„Zvláštní právní předpisy74)“ nahrazují slovy „Zvláštní
právní předpisy110)“.

227. Poznámka pod čarou č. 74 se zrušuje.
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228. V § 233 úvodní části ustanovení se slovo „sle-
duje“ nahrazuje slovy „je oprávněn sledovat“.

229. V § 234 odst. 4, § 252 odst. 3, § 255 odst. 4,
§ 263 odst. 2 a v § 308 odst. 2 se slova „ , jinak je
neplatná“ zrušují.

230. V § 235 odst. 3 písm. c) se slovo „orgánu“
nahrazuje slovy „příslušného orgánu“.

231. V § 238 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

232. V § 238 odst. 1 se slova „Zaměstnankyně ne-
smějí být zaměstnávány“ nahrazují slovy „Zaměstnan-
kyně je zakázáno zaměstnávat“.

233. V § 238 odstavec 2 zní:

„(2) Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměst-
nankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-
-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi,
pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně
způsobilé.“.

234. V § 241 odst. 3 větě první se slova „Zaměst-
navatel nesmí“ nahrazují slovy „Zakazuje se“.

235. V § 242 odst. 3 se slova „poskytuje se“ na-
hrazují slovem „přísluší“.

236. V § 245 odst. 1 se slova „Zaměstnavatel ne-
smí mladistvé zaměstnance zaměstnávat“ nahrazují
slovy „Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměst-
nance“.

237. V § 245 odst. 2 se slova „Nesmí-li zaměstna-
vatel“ nahrazují slovy „Jestliže je zakázáno“.

238. V § 246 odstavec 1 zní:

„(1) Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměst-
nance pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při
ražení tunelů a štol.“.

239. V § 246 odst. 2 se slova „Mladiství zaměst-
nanci nesmějí být zaměstnáváni“ nahrazují slovy „Za-
kazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance“.

240. V § 246 odst. 3 se slova „Zaměstnavatelé ne-
smějí“ nahrazují slovy „Zakazuje se“.

241. V § 247 odst. 3 se slova „se zaměstnavatel
řídí“ nahrazují slovy „je zaměstnavatel povinen řídit
se“.

242. V § 248 odst. 2 se slova „podle § 11 občan-
ského zákoníku“ zrušují.

243. V § 249 odst. 2 a v § 376 odst. 2 se slova
„podle § 116 občanského zákoníku“ zrušují.

244. V části jedenácté hlavě II v nadpisu dílu 3
a v nadpisu oddílu 2 se slovo „předmětů“ nahrazuje
slovem „věcí“.

245. V § 252 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním
úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj
zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

246. V § 253 odst. 1 se věta třetí a v § 256 odst. 1
se věta druhá nahrazují větou „Odstoupení podle věty
první musí být provedeno písemně.“.

247. V § 254 odst. 1 se slova „Inventarizace se
provádí“ nahrazují slovy „Inventarizaci je zaměstnava-
tel povinen provést“.

248. V § 254 odst. 2 se slova „se inventarizace
provádí“ nahrazují slovy „je zaměstnavatel povinen in-
ventarizaci provést“.

249. V § 255 odst. 1, 3, 4 a 5, § 256 odst. 1 a 2
a v § 259 se slovo „předmětů“ nahrazuje slovem „věcí“.

250. V § 255 odstavec 2 zní:

„(2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje
50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě
dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.“.

251. V § 255 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Byla-li způsobilost zaměstnance k právním
úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj
zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svě-
řených věcí.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5
až 7.

252. V § 268 odst. 2 ve větě druhé se slova „uhradí
zaměstnavatel“ nahrazují slovy „je zaměstnavatel povi-
nen uhradit“.

253. Nadpis části dvanácté zní: „INFORMO-
VÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBO-
ROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ
A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“.

254. V § 276 odst. 1 se za slova „Zaměstnanci v“
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vkládá slovo „základním“ a slova „větě druhé“ se zru-
šují.

255. V § 276 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Zaměstnavatel je povinen projednat se za-
městnancem nebo na jeho žádost s odborovou organi-
zací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro ob-
last bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost za-
městnance na výkon práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů.“.

256. V § 279 odst. 1 písm. c) se za slovo „vzta-
zích,“ vkládají slova „o převažující činnosti zaměstna-
vatele označené kódem Klasifikace ekonomické čin-
nosti111)“.

Poznámka pod čarou č. 111 zní:

„111) § 7 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., ve znění zákona č. 225/
/2005 Sb.
§ 18 odst. 1 a § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 411/
/2000 Sb.“.

257. V § 279 odst. 3 se slova „(§ 2 odst. 5)“ na-
hrazují slovy „(§ 307a)“.

258. V § 281 odst. 1 větě třetí se slovo „je“ na-
hrazuje slovy „musí být“.

259. V § 281 odst. 3 se slova „rady zaměstnanců,
popřípadě“ zrušují.

260. V § 283 odst. 3 písm. a) se slovo „stanoví“
nahrazuje slovem „určí“.

261. V části dvanácté nadpis hlavy IV zní: „PŮ-
SOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE“.

262. V § 286 se vkládají nové odstavce 1 až 4,
které včetně poznámky pod čarou č. 112 znějí:

„(1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat
v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vy-
jednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanove-
ných zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.

(2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený
jejími stanovami112).

(3) Odborová organizace působí u zaměstnavatele
a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna
podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstna-
vatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednávat
a uzavírat kolektivní smlouvy může za těchto podmí-
nek jen odborová organizace nebo její organizační
složka, která má právo jednat jménem odborové orga-
nizace.

(4) Oprávnění odborové organizace u zaměstnava-
tele vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstna-
vateli oznámila, že splňuje podmínky podle odstavce 3;
přestane-li odborová organizace tyto podmínky splňo-
vat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečného od-
kladu oznámit.

112) § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 83/1990 Sb.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 5
a 6.

263. V § 297 odst. 1 se slova „§ 286 odst. 2“ na-
hrazují slovy „§ 286 odst. 6“.

264. V části třinácté nadpis hlavy II zní: „ZÁ-
KLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VE-
DOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ
Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD
O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ
POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ,
ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZA-
MĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ
ČINNOSTI“.

265. Za § 301 se vkládá nový § 301a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 301a

Jiné povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních
dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013
v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné
pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený
režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud
jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní
neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah
povolených vycházek podle zákona o nemocenském
pojištění107).“.

266. V § 304 odst. 1 se za slova „vykonávaného v“
vkládá slovo „základním“.

267. V § 305 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

268. V § 305 odst. 5 se slova „právo z“ nahrazují
slovy „právo ze základního“ a slova „větě druhé“ se
zrušují.

269. V § 306 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

270. V části třinácté nadpis hlavy IV zní:
„MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA“.
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271. V § 307 odst. 1 se slovo „ , popřípadě“ na-
hrazuje slovem „nebo“.

272. V části třinácté se v hlavě V vkládá nový
§ 307a, který zní:

„§ 307a

Za závislou práci podle § 2 se považují také pří-
pady, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle
zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura
práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu
práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání
v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti,
kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměst-
nanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy
nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměst-
nanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživa-
tele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměst-
nance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce
a uživatelem.“.

273. V § 308 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „(§ 2 odst. 5)“ zrušují.

274. § 310 zní:

„§ 310

(1) Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou
se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po
skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,
zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná
s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by
měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konku-
renční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci
poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však
ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku,
za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je
splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní
strany nedohodly na jiné době splatnosti.

(2) Konkurenční doložku může zaměstnavatel se
zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměst-
nance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu in-
formací, poznatků, znalostí pracovních a technologic-
kých postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnava-
tele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1
by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit
jeho činnost.

(3) Byla-li v konkurenční doložce sjednána
smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli
povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne záva-
zek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením

smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být při-
měřená povaze a významu podmínek uvedených v od-
stavci 1.

(4) Zaměstnavatel může od konkurenční doložky
odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru
zaměstnance.

(5) Zaměstnanec může konkurenční doložku vy-
povědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité
vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti;
konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendář-
ního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(6) Konkurenční doložka musí být uzavřena pí-
semně; to platí obdobně pro odstoupení od konku-
renční doložky a pro její výpověď.“.

275. V § 312 odst. 1 se za slova „práce v“ vkládá
slovo „základním“ a slova „větě druhé“ se zrušují.

276. V § 312 odstavci 2 větě druhé se za slova
„Úřad práce České republiky,“ vkládají slova „Úřad
pro ochranu osobních údajů,“ a na konci odstavce 2
se doplňuje věta „Za nahlížení do osobního spisu se
nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstna-
vatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu,
který provádí kontrolu u zaměstnavatele a který si tuto
písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly
prováděné u zaměstnavatele.“.

277. V § 313 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „pracovního poměru“ vkládají slova „ , dohody
o provedení práce“.

278. V § 313 odst. 1 písm. a) se za slova „pracovní
poměr“ vkládají slova „ , dohodu o provedení práce“.

279. V § 313 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d)
až f).

280. V § 313 odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 90 zní:

„(2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom,
zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo
dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem roz-
vázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z dů-
vodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle
§ 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnos-
tech rozhodných pro posouzení nároku na podporu
v nezaměstnanosti90) je zaměstnavatel povinen uvést
na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.
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90) § 39 až 57 zákona o zaměstnanosti.“.

281. V § 316 odst. 4 úvodní části ustanovení se
slova „s pracovněprávním“ nahrazují slovy „se základ-
ním pracovněprávním“ a slova „větě druhé“ se zrušují.

282. V § 318 se slovo „Pracovněprávní“ nahrazuje
slovy „Základní pracovněprávní“ a slova „větě druhé“
se zrušují.

283. V § 321 se zrušuje označení odstavce 1.

284. V § 322 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bez-
pečností a ochranou zdraví při práci hradí stát na zá-
kladě dohody s odborovou organizací.“.

285. V § 322 se odstavec 4 zrušuje.

286. V části třinácté se hlava XI včetně nadpisu
zrušuje.

287. V části třinácté nadpis hlavy XII zní: „ZA-
JIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMRT ZAMĚSTNANCE“.

288. § 325 a 326 se zrušují.

289. § 327 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 93 zní:

„§ 327

Dohoda o srážkách ze mzdy

Dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli je možné
zajistit dohodou o srážkách ze mzdy mezi zaměstnan-
cem a zaměstnavatelem; srážky ze mzdy nesmějí činit
více, než by činily srážky při výkonu rozhodnutí93).
Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně.

93) § 278 občanského soudního řádu.“.

290. V části třinácté nadpis hlavy XIII zní: „ZÁ-
NIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACE-
NÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY“.

291. § 329 se zrušuje.

292. V § 330 větě první se slovo „době“ nahrazuje
slovem „lhůtě“, slova „§ 39 odst. 5“ nahrazují slovy
„§ 39 odst. 4“, za slova „§ 39 odst. 4“ se vkládají slova
„§ 57,“, slova „§ 218 odst. 4 větě druhé,“ se zrušují
a slova „a § 315“ se nahrazují slovy „ , § 315 a § 339a
odst. 1“.

293. § 331 zní:

„§ 331

Vrácení neprávem vyplacených částek může za-
městnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže za-
městnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat,
že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vypla-
cené, a to do 3 let ode dne jejich výplaty.“.

294. § 332 se zrušuje.

295. § 333 zní:

„§ 333

Práva i povinnosti zaniknou uplynutím doby, na
kterou byly omezeny. Doby počínají prvním dnem
a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjed-
nané doby; to platí také v případě, kdy je uplynutím
doby podmíněn vznik nebo zánik práva.“.

296. V nadpisu hlavy XV v části třinácté se slova
„ , je-li zaměstnavatel fyzická osoba,“ zrušují.

297. § 338 zní:

„§ 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněpráv-
ních vztahů může dojít jen v případech stanovených
tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele
nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu
úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému za-
městnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovně-
právních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího za-
městnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy
přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu
účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce
následujícího kalendářního roku.

(3) Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro
tyto účely považují zejména úkoly související se zajiš-
těním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná
činnost podle zvláštních právních předpisů, které práv-
nická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních urče-
ných pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých
pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní od-
povědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez
ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází
k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo
fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel
pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního
zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

(4) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnava-
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tele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy
do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak21a).“.

298. V § 339 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povin-
ností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnava-
teli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměst-
navatel povinni v dostatečném časovém předstihu, nej-
později 30 dnů před přechodem práv a povinností
k jinému zaměstnavateli, informovat odborovou orga-
nizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat
s nimi za účelem dosažení shody“.

299. V § 339 odstavec 2 zní:

„(2) Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová orga-
nizace ani rada zaměstnanců, je dosavadní a přejímající
zaměstnavatel povinen předem informovat zaměst-
nance, kteří budou převodem přímo dotčeni, o skuteč-
nostech uvedených v odstavci 1 nejpozději 30 dnů
přede dnem nabytí účinnosti přechodu práv a povin-
ností k jinému zaměstnavateli.“.

300. Za § 339 se vkládá nový § 339a, který zní:

„§ 339a

(1) Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě
2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a po-
vinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účin-
nosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovně-
právních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměst-
nance v téže lhůtě rozvázán dohodou, může se zaměst-
nanec u soudu domáhat určení, že k rozvázání
pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhor-
šení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem
práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo pře-
chodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních
vztahů.

(2) Došlo-li k rozvázání pracovního poměru z dů-
vodů uvedených v odstavci 1, má zaměstnanec právo na
odstupné (§ 67 odst. 1).“.

301. V § 341 odstavec 1 zní:

„(1) Dochází-li ke zrušení zaměstnavatele rozdě-
lením, orgán, který rozhodl o rozdělení zaměstnavatele,
určí, který z nově vzniklých zaměstnavatelů přejímá od
dosavadního zaměstnavatele práva a povinnosti z pra-
covněprávních vztahů. Ustanovení § 338 odst. 2 část
věty za středníkem platí obdobně.“.

302. V § 342 odstavec 1 zní:

„(1) Smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavate-

lem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48
odst. 4); to neplatí při pokračování v živnosti. Neho-
dlá-li oprávněná osoba v živnosti podle § 13 odst. 1
písm. b), c) a e) živnostenského zákona pokračovat, za-
niká základní pracovněprávní vztah marným uplynu-
tím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele.“.

303. V § 344 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Ustanovení § 338 odst. 2 část věty za středníkem platí
obdobně.“.

304. Za § 345 se vkládá nový § 345a, který zní:

„§ 345a

Ustanovení § 339 a 339a platí obdobně.“.

305. V části třinácté nadpis hlavy XVII zní:
„ZVLÁŠTNÍ ZÁKAZY A VÝKLAD NĚKTERÝCH
POJMŮ“.

306. V části třinácté se v hlavě XVII vkládají nové
§ 346a, 346b a 346c, které znějí:

„§ 346a

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo star-
ších 15 let do skončení povinné školní docházky je za-
kázána. Tyto osoby smějí vykonávat jen uměleckou,
kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem.

§ 346b

(1) Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení
povinnosti vyplývající mu ze základního pracovněpráv-
ního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho
požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou za-
městnanec odpovídá.

(2) Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu
závislé práce na zaměstnance.

(3) Zaměstnavatel nesmí od zaměstnance v souvis-
losti s výkonem závislé práce požadovat peněžitou zá-
ruku.

(4) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv
způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se
zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících
z pracovněprávních vztahů.

§ 346c

Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit po-
vinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody
a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní poho-
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tovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci
v souvislosti s výkonem práce.“.

307. V § 348 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Za výkon práce se považuje doba“.

308. V § 348 odst. 1 písm. d) se slovo „měsíční“
zrušuje.

309. V § 348 odst. 2 se slova „§ 216 odst. 3 a 4“
nahrazují slovy „§ 216 odst. 2 a 3“ a slova „ani na
zjišťování průměrného výdělku“ se zrušují.

310. V § 348 odst. 3 se slova „v dohodě“ nahrazují
slovy „po projednání“.

311. V § 349 odst. 3 se slova „§ 122 odst. 2“ na-
hrazují slovy „§ 122 odst. 3“.

312. Za § 350 se vkládá nový § 350a, který zní:

„§ 350a

Týdnem se pro účely tohoto zákona rozumí 7 po
sobě následujících kalendářních dnů.“.

313. V § 351 se za slova „být v“ vkládá slovo „zá-
kladních“, slova „větě druhé“ se zrušují, slova „postu-
puje se“ se nahrazují slovy „musí se postupovat“ a za
slovo „zjištění“ se vkládá slovo „jen“.

314. V § 362 odst. 2 se za slovo „více“ vkládá
slovo „základních“, za slova „v každém“ se vkládá
slovo „základním“ a slova „větě druhé“ se zrušují.

315. § 363 zní:

„§ 363

Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy
Evropské unie, jsou nadpis hlavy IV v části první, § 16
odst. 2 a 3, § 30 odst. 2, § 37 odst. 1 až 4, § 39 odst. 2
až 5, § 40 odst. 3, § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení
a písmena c), d), f) a g), § 47 spočívající ve slovech
„nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské do-
volené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské do-
volené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je
zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci
a pracoviště“, § 51a, § 53 odst. 1 spočívající ve slovech
„Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d), § 54
písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v případě
těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá
mateřskou dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá
rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. c)

spočívající ve slovech „nejde o zaměstnankyni na ma-
teřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání
rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena opráv-
něna čerpat mateřskou dovolenou“, § 54 písm. d)
„o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající
mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo za-
městnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“,
§ 62 až 64, § 78 odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spo-
čívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba
nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu“,
ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdou-
cích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto ob-
dobí vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“,
§ 79 odst. 1, § 79a, § 85 odst. 4 spočívající ve slovech
„průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrov-
návacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle
však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“,
§ 86 odst. 3 a 4, § 88 odst. 1 a 2, § 90, 90a, § 92 odst. 1,
3 a 4, § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4, § 93a odst. 1 až 3
a odst. 5, § 94, § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 3 a odst. 2,
§ 101, 102, § 103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do
konce odstavce 1, odst. 2 až 5, § 104, § 105 odst. 1
spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pra-
covnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny
a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), 4
a 7, § 106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g), § 108
odst. 2, 3, 6 a 7, § 110 odst. 1, § 113 odst. 4, § 136
odst. 2, § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je
povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po
dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného
člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o ne-
mocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než
10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocen-
ském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba,
která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo oše-
tření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno
zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto
nemůže o dítě pečovat“, § 195, 196, § 197 odst. 3 spo-
čívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle od-
stavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne,
kdy dítě dosáhne věku 3 let“, spočívající ve slovech
„rodičovská dovolená přísluší“, § 197 odst. 3 věta
druhá a třetí, § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičov-
skou dovolenou, § 199 odst. 1, § 203 odst. 2 písm. a),
§ 213 odst. 1, § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou
dovolenou, § 218 odst. 1, § 222 odst. 2, § 229 odst. 1
spočívající ve slovech „odborná praxe se považuje za
výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo
plat“, § 238 odst. 1 a 2, § 239, § 240 odst. 1, § 241
odst. 1 a 2, § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první,
§ 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8, § 277 spočí-

Sbírka zákonů č. 365 / 2011Částka 128 Strana 4599



vající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj ná-
klad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro
řádný výkon jejich činnosti“, § 278 odst. 1 až 3, odst. 4
věta druhá a třetí, § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h)
a odst. 3, § 280 odst. 1 písm. a) až f), § 281 odst. 5,
§ 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení
a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 316 odst. 4 spočívající
ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměst-
nance informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h)
a dále ve slovech „to neplatí, jestliže je pro to dán věcný
důvod spočívající v povaze práce, která má být vyko-
návána, a je-li tento požadavek přiměřený“, § 319,
§ 338 odst. 2 a 3, § 339 odst. 1 v úvodní části ustano-
vení, § 339 odst. 2, 339a, 340, 345a, § 346b odst. 4
a § 350 odst. 2 (§ 4b odst. 1 věta druhá).“.

316. V § 365 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Náklady správní režie pojišťoven v zákonném
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání činí 9 %
z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného
zaměstnavateli v daném kalendářním roce.“.

317. V § 367 odst. 3 se slovo „určí“ nahrazuje
slovy „je povinen určit“ a slova „uhradí však“ se na-
hrazují slovy „je však povinen uhradit“.

318. V § 376 odst. 2 se za slovo „výše“ vkládá
slovo „nejméně“.

319. V § 378 odst. 1 ve větě první a druhé se za
slova „ve výši“ vkládá slovo „nejméně“.

320. V § 382 odst. 2 se slova „vyplácí zaměstna-
vatel“ nahrazují slovy „je zaměstnavatel povinen vyplá-
cet“.

321. V § 393 odst. 1 větě první se slova „dobro-
volných požárních sborů“ nahrazují slovy „jednotek
sborů dobrovolných hasičů obce“.

322. V § 393 odst. 2 se slova „živelní události“
nahrazují slovy „mimořádné události“.

323. V § 394 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „§ 123 odst. 6 písm. a)“ zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí také
pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí do-
savadními právními předpisy, i když jejich účinky na-
stanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Výpověď kolektivní smlouvy uzavřené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavad-
ními právními předpisy.

3. Doba překážek v práci podle § 35 odst. 2 zá-
kona č. 262/2006 Sb., ve znění do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, pro které zaměstnanec nekoná ve zku-
šební době práci a o které se zkušební doba prodlužuje,
se řídí dosavadními právními předpisy.

4. Podle písemné dohody uzavřené podle § 39
odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vnitřního
předpisu vydaného k provedení § 39 odst. 4 zákona
č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, je možné postupovat nejdéle po
dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. h) zá-
kona č. 262/2006 Sb., ve znění tohoto zákona, není
možné použít, došlo-li k porušení režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

6. Odstupné, na které vzniklo právo zaměstnanci,
jemuž byla dána výpověď podle § 52 písm. a) až c) zá-
kona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo s nímž byla uzavřena
dohoda o rozvázání pracovního poměru z týchž dů-
vodů, jakož i odstupné, na které vzniklo právo zaměst-
nanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56
zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními práv-
ními předpisy.

7. Právo soudu podle § 69 odst. 2 zákona č. 262/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, je možné uplatnit až na případy neplat-
ného rozvázání pracovního poměru na základě práv-
ního úkonu, který byl učiněn nejdříve v den účinnosti
tohoto zákona.

8. Ustanovení § 209 odst. 2 zákona č. 262/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, je možné uplatnit až na případy částečné ne-
zaměstnanosti, které nastaly nejdříve v den účinnosti
tohoto zákona.

9. Případy částečné nezaměstnanosti, které nastaly
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých
bylo třeba rozhodovat ve správním řízení podle § 209
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odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo
pravomocně rozhodnuto, nebo kdy bylo řízení přeru-
šeno, se řídí dosavadními právními předpisy.

10. Ustanovení § 330 zákona č. 262/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se použije na případy zániku práva ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

11. Ustanovení § 333 zákona č. 262/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se použije na doby, které začaly plynout nejdříve ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Přechod práv a povinností z pracovněprávních
vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovně-
právních vztahů, jehož účinnost nastala přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními
právními předpisy.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Ustanovení § 16 vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou
se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění od-
povědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky
č. 43/1995 Sb. a vyhlášky č. 487/2001 Sb., se zrušuje.

Čl. IV

Zmocnění k vydání úplného znění zákoníku práce

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů a nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení

Čl. V

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/

/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod
č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 35a odst. 1 větě druhé se za slovo „čin-
nosti“ vkládají slova „nebo dohody o provedení práce“.

2. V § 36 písm. f) se za slovo „činnosti“ vkládají
slova „nebo na základě dohody o provedení práce“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. VI

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/
/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zá-
kona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona
č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000
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Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona
č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/
/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/
/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005
Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/
/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona č. 364/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slovo „činnosti“
vkládají slova „nebo dohody o provedení práce“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) se na konci textu bodu 2
doplňují slova „a zaměstnanci činní na základě dohody
o provedení práce“.

3. V § 8 odst. 3 se za slova „malého rozsahu58b)“
a za slova „trvalo zaměstnání malého rozsahu“ vkládají
slova „nebo zaměstnání vykonávané na základě do-
hody o provedení práce“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. VII

V § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodo-
vém pojištění, ve znění zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009
Sb., zákona č. 303/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se
na konci textu písmene f) doplňují slova „a zaměstnanci
činní na základě dohody o provedení práce“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. VIII

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po-

jištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/
/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/
/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/
/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
a zákona č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují
slova „ , která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu
ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové oso-
by na nemocenském pojištění podle zákona upravují-
cího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný pří-
jem“)“.

2. V § 5 písm. a) se bod 4 zrušuje.

Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 4 až 7.

3. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene d) do-
plňují slova „ , u zaměstnanců činných na základě do-
hody o provedení práce se postupuje obdobně“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. IX

V § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
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školách), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 110/2009 Sb. a zákona č. 159/2010 Sb., se odstavec 4
zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4
až 6.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Pracovní poměry na dobu určitou podle § 70
odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se až do jejich
skončení řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele

Čl. XI

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně někte-
rých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/
/2009 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. a) se za slova „pracovní poměr“
vkládají slova „ , dohodu o provedení práce za podmí-
nek stanovených zvláštním právním předpisem20)“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

„20) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

2. V § 3 písm. b) se za slovo „podle“ vkládají slova
„dohody o provedení práce za podmínek stanovených
zvláštním právním předpisem20) nebo“.

3. V § 6 větě čtvrté se za slova „pracovního po-
měru“ vkládají slova „ , dohody o provedení práce20)“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o úřednících územních
samosprávných celků

Čl. XII

V § 10 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zá-

konů, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., se odstavec 3
včetně poznámky pod čarou č. 7a zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. XIII

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009, zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009, zá-
kona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 79
zní:

„b) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání za-
městnavatelem skončen pracovněprávní vztah
z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance
podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způ-
sobem79),

79) § 52 písm. h) zákoníku práce.“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c)
až e).

2. V § 54 odst. 1 větě druhé se za slova „písm. a)“
vkládají slova „a b)“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. XIV

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
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č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/
/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně
poznámky pod čarou č. 75 zní:

„g) právního předpisu, který stanoví povinnost usku-
tečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na ob-
sazení místa úředníka nebo na obsazení místa ve-
doucího úředníka územního samosprávného
celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové
řízení byly provedeny včetně jejich průběhu75).

75) § 6 až 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 46/2006 Sb.“.

2. V § 13 odst. 1 písm. b) a v § 26 odst. 1 písm. b)
se slova „minimálního mzdového tarifu41)“ nahrazují
slovy „nejnižší úrovně zaručené mzdy“.

Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje včetně odkazů na
poznámku pod čarou.

3. V § 15 odst. 1 písm. b) a v § 28 odst. 1 písm. b)
se slovo „nerovnoměrném“ zrušuje.

4. V § 15 odst. 1 a v § 28 odst. 1 se písmeno c)
včetně poznámky pod čarou č. 47 zrušuje.

Dosavadní písmena d) až x) se označují jako písmena c)
až w).

5. V § 15 odst. 1 písm. g) a v § 28 odst. 1 písm. g)
se za slovo „doby“ vkládá slovo „přiměřenou“.

6. V § 15 odst. 2 písm. a) a v § 28 odst. 2 písm. a)
se slova „c), d), f) a w)“ nahrazují slovy „c), e) a v)“.

7. V § 15 odst. 2 písm. b) a v § 28 odst. 2 písm. b)
se slova „m), n), u) a x)“ nahrazují slovy „l), m), t)
a w)“.

8. V § 15 odst. 2 písm. c) a v § 28 odst. 2 písm. c)
se slova „g), i), j), k), l), q), r), t) a v)“ nahrazují slovy
„f), h), i), j), k), p), q), s) a u)“.

9. V § 15 odst. 2 písm. d) a v § 28 odst. 2 písm. d)
se slova „e), h), o), p) a s)“ nahrazují slovy „d), g), n), o)
a r)“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XV

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,
zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona
č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011
Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b) se za slovo „činnosti“ vkládají
slova „nebo dohody o provedení práce“.

2. V § 5 písm. a) se na konci textu bodu 5 doplňují
slova „a zaměstnanci činní na základě dohody o prove-
dení práce“.

3. V § 6 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na
zaměstnance činné na základě dohody o provedení
práce.“.

4. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 7a

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody
o provedení práce

(1) Zaměstnanci činní na základě dohody o prove-
dení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují pod-
mínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčto-
ván započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

(2) Zaměstnanci činní na základě dohody o prove-
dení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních
měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl
zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení
práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení § 7
odst. 3 platí zde obdobně. Pojištění vzniká zaměstnanci
činnému na základě dohody o provedení práce dnem,
ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení
práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž
uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

(3) Zaměstnanec činný na základě dohody o pro-
vedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával
v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více do-
hod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů
z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním
měsíci aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstna-
nec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání tako-
vých zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož

Sbírka zákonů č. 365 / 2011Strana 4604 Částka 128



zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce
zaměstnavatele.“.

5. V § 10 odst. 1 písm. e) se za slova „bodě 5“
vkládají slova „ , jde-li o zaměstnance činného na zá-
kladě dohody o pracovní činnosti,“.

6. V § 15 odst. 4 se na konci písmene f) tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) ze zaměstnání zaměstnance činného na základě do-
hody o provedení práce.“.

7. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slova „(§ 7
odst. 2)“ vkládají slova „nebo zaměstnání na základě
dohody o provedení práce (§ 7a odst. 2)“.

8. V § 39 odst. 5 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „a zaměstnanci činní na základě dohody
o provedení práce“.

9. V § 42 odst. 4 se na konci textu písmene a) do-
plňují slova „nebo na základě dohody o provedení
práce“.

10. V § 92 odst. 2 písm. d) se za slovo „činnosti“
vkládají slova „nebo dohody o provedení práce“.

11. V § 93 odst. 1 větě třetí se za slovo „rozsahu“
vkládají slova „nebo zaměstnáním na základě dohody
o provedení práce“.

12. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Ustanovení předchozí věty platí obdobně, jde-li o za-
městnance činného na základě dohody o provedení
práce.“.

13. V § 122 odst. 3 písm. h) se za slovo „rozsahu“
vkládají slova „ , zaměstnání na základě dohody o pro-
vedení práce“.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1. Jestliže činnost zaměstnanců činných na zá-
kladě dohody o provedení práce byla vykonávána ke
dni 31. prosince 2011 a je nadále vykonávána po tomto
dni, považuje se 1. leden 2012 za den nástupu těchto
zaměstnanců do zaměstnání.

2. U zaměstnanců uvedených v bodě 1 se pro

účely stanovení rozhodného období považuje 1. leden
2012 za den vzniku nemocenského pojištění.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Čl. XVII

V zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pra-
covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve
znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.
a zákona č. 223/2009 Sb., se za § 10 vkládá nový § 10a,
který zní:

„§ 10a

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z od-
borné způsobilosti je osvědčení. Osvědčení se vydává
na dobu 5 let.“.

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Odborná způsobilost fyzické osoby k plnění
úkolů v prevenci rizik a odborná způsobilost fyzické
osoby k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi, která byla získána do
30. června 2008 podle zákona č. 309/2006 Sb. na dobu
neurčitou, se považuje za splněnou nejdéle do 1. ledna
2014.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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366

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. I

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb.,
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb. a zákona č. 329/201, se mění takto:

1. V § 2 odst. 5 písmeno b) zní:

„b) na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo
opravou nezbytných základních předmětů dlou-
hodobé potřeby, nebo“.

2. V § 2 odst. 5 se doplňuje písmeno c), které
včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

„c) na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se
vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatře-
ného dítěte a na zajištění nezbytných činností sou-
visejících se sociálně-právní ochranou dětí59).

59) § 1 zákona č. 359/1999 Sb.“.

3. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani ne-
vykonává samostatnou výdělečnou činnost a není
vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjim-
kou osoby, která je

1. starší 68 let,

2. poživatelem starobního důchodu,

3. invalidní ve třetím stupni,

4. osobou pobírající peněžité dávky nemocen-
ského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství
nebo rodičem celodenně, osobně a řádně peču-
jícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče
pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu
trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této
době takto pečujícím o dítě, které z vážných
důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo
v mateřské škole nebo obdobném zařízení,

5. osobou osobně pečující o dítě ve věku do 10 let
závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I
nebo osobou osobně pečující o osobu závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(středně těžká závislost), nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná zá-
vislost), a to za předpokladu, že v žádosti o pří-
spěvek na péči pro osobu závislou na pomoci
jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po při-
znání příspěvku na péči příslušnému orgánu
ohlášena jako osoba poskytující pomoc17a); je-
-li pečujících osob více, lze toto ustanovení
použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla
určena jejich písemnou dohodou, a nedohod-
nou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,

6. poživatelem příspěvku na péči ve stupni II
(středně těžká závislost), nebo ve stupni III
(těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná zá-
vislost),

7. nezaopatřeným dítětem,

8. uznána dočasně práce neschopnou,

9. práce neschopná z důvodu, který by byl u pojiš-
těnce pojištěného podle zákona o nemocenském
pojištění důvodem pro rozhodnutí ošetřujícího
lékaře o vzniku dočasné pracovní neschop-
nosti,“.

4. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „nebo spolupra-
cující osobou“ zrušují a na konci se doplňují slova „ ; za
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osobu samostatně výdělečně činnou se považuje osoba,
která se za osobu samostatně výdělečně činnou pova-
žuje podle zákona o důchodovém pojištění60)“.

Poznámka pod čarou č. 60 zní:

„60) § 9 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova „a tato skutečnost
trvala po celý kalendářní měsíc“ nahrazují slovy „ , a to
počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, následují-
cím po kalendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost
nastala, za předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto
dni nadále trvá“.

6. V § 3 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

7. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) je osobou, které byla dávka odejmuta podle § 45
odst. 2 nebo § 49 odst. 5, nebo s ní společně po-
suzovanou osobou, a to po dobu 3 kalendářních
měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve
kterém byla dávka odejmuta.“.

8. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až

e), g) nebo h) osobou společně posuzovanou podle § 2
odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku
společně; k této osobě se přihlíží též při stanovení výše
dávky, s výjimkou stanovení výše příspěvku na živo-
bytí podle § 23 písm. b). Za společně posuzovanou
osobu podle věty první se pro účely zjištění nároku
na dávku považuje též osoba, která není oprávněnou
osobou.

(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odů-
vodněných případech určit, že osobu uvedenou v od-
stavci 1 písm. a) až e), g) a h), a dále nezaopatřené dítě
umístěné na základě rozhodnutí příslušného orgánu
v plném přímém zaopatření v pobytovém zařízení so-
ciálních služeb podle ustanovení § 48 zákona o sociál-
ních službách, bude považovat za osobu v hmotné
nouzi.“.

9. V § 3 odst. 4 se slova „a toto zajištění lze na ní
spravedlivě žádat“ zrušují.

10. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení
jsou dávky měsíčně se opakující. Mimořádná okamžitá
pomoc je dávkou jednorázovou.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

11. V § 4 odst. 3 se slova „ , a to z finančních
prostředků získaných příslušným orgánem pomoci
v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle
zvláštního právního předpisu6)“ včetně poznámky
pod čarou č. 6 zrušují.

12. V § 5 odst. 1 na konci textu písmen a) až e)
a v § 5 odst. 2 na konci textu písmene b) se doplňují
slova „ , a to pokud má bydliště na území České repu-
bliky“.

13. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„V případech poskytování mimořádné okamžité po-
moci podle § 2 odst. 5 písm. a) se podmínka bydliště
na území České republiky nezjišťuje.“.

14. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba má bydliště na území České repu-
bliky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vy-
konává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní
zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně
připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné
významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná
souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republi-
kou.“.

15. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Orgány pomoci v hmotné nouzi

Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou

a) Úřad práce České republiky – krajské pobočky
a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „kraj-
ská pobočka Úřadu práce“),

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „mi-
nisterstvo“).“.

16. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí
s rozšířenou působností a újezdní úřady

V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní některé
úkoly rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady
obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady. Výkon
působnosti stanovené pověřeným obecním úřadům
a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností je vý-
konem přenesené působnosti.“.

17. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.
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Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3.

18. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„K prokázání skutečnosti uvedené ve větě první přitom
nestačí jen písemné prohlášení žadatele o dávku.“.

19. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „Úřadem práce
České republiky – krajskou pobočkou, popřípadě po-
bočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská po-
bočka Úřadu práce“)“ nahrazují slovy „krajskou po-
bočkou Úřadu práce“.

20. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „sociálního pří-
platku a“ zrušují.

21. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) § 36 a násl. zákona č. 117/1995 Sb.“.

22. § 10 včetně nadpisu zní:

„§ 10

Aktuální kalendářní měsíc a rozhodné období

(1) Aktuálním kalendářním měsícem se rozumí
v případě podání žádosti o dávku kalendářní měsíc,
ve kterém byla podána žádost o dávku, a v průběhu
poskytování dávky kalendářní měsíc, pro který je po-
suzováno splnění podmínek nároku na dávku a stano-
vuje se výše dávky.

(2) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje pří-
jem v případě podání žádosti o dávku, je

a) u opakujících se dávek období 3 kalendářních mě-
síců předcházejících aktuálnímu kalendářnímu mě-
síci; pokud však došlo u osoby nebo alespoň
u jedné ze společně posuzovaných osob k podstat-
nému poklesu příjmu, a podstatný pokles příjmu
v aktuálním kalendářním měsíci nadále trvá, roz-
hodné období počíná kalendářním měsícem, ve
kterém k podstatnému poklesu příjmu došlo, nej-
dříve však kalendářním měsícem, který o 2 kalen-
dářní měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu
měsíci a končí aktuálním kalendářním měsícem; za
podstatný pokles příjmu se považuje zejména
ztráta příjmu z výdělečné činnosti, ukončení vý-
platy podpory v nezaměstnanosti nebo podpory
při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského
příspěvku,

b) u jednorázové dávky období kalendářního měsíce
předcházejícího aktuálnímu kalendářnímu měsíci.

(3) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje pří-

jem v průběhu poskytování opakující se dávky, je ob-
dobí kalendářního měsíce předcházejícího aktuálnímu
kalendářnímu měsíci.

(4) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje, zda
občan členského státu Evropské unie nebo jeho ro-
dinný příslušník není neodůvodnitelnou zátěží systému
pomoci v hmotné nouzi, je aktuální kalendářní měsíc.

(5) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje
plnění ostatních podmínek v případě podání žádosti
o opakující se dávku a v průběhu poskytování opakující
se dávky, je kalendářní měsíc předcházející aktuálnímu
kalendářnímu měsíci. Věta první neplatí v případech,
kdy se při podání žádosti o dávku posuzuje, zda

a) osoba není v pracovním nebo obdobném vztahu,
popřípadě není osobou samostatně výdělečně čin-
nou,

b) osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměst-
nání,

c) osoba se jako osoba samostatně výdělečně činná
nepřihlásila k nemocenskému pojištění,

d) osobě nevznikl nárok na nemocenské podle jiného
právního předpisu5c) jejím vlastním zaviněním,

e) osoba nevyužívá majetek, který jí umožňuje uspo-
kojování jejích základních životních potřeb,

f) osoba neuplatnila nároky a pohledávky,

g) osoba nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti
nebo při rekvalifikaci,

h) zdravotní stav osoby nevyžaduje dietní stravování;

v těchto případech je rozhodným obdobím aktuální
kalendářní měsíc.

(6) Pokud v případě podání žádosti o dávku do-
chází k podstatnému poklesu příjmů alespoň u jedné ze
společně posuzovaných osob, má se za to, že se jedná
o podstatný pokles příjmů všech společně posuzova-
ných osob.“.

23. V § 11 odst. 1 se slova „3 až 7“ nahrazují slovy
„4 až 6“.

24. V § 11 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).

25. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

26. V § 11 odst. 6 větě první se za slova „jiného
využití“ vkládají slova „movitého nebo“ a věta druhá se
zrušuje.

27. V § 11 se odstavec 7 zrušuje.
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28. V § 11 odst. 8 se za slova „částky životního
minima“ vkládají slova „osoby nebo“.

29. § 12 a 17 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 21a zrušují.

30. V § 16 odst. 2 písm. f) až h) se slova „nebo b)“
zrušují.

31. § 18a včetně nadpisu zní:

„§ 18a

Veřejná služba

(1) Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím
nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování
životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných ve-
řejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního
a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba
je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami ve-
denými v evidenci uchazečů o zaměstnání54) na základě
písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje
o těchto osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení,
den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt), místo, před-
mět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou
pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším
subjektem. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

(2) Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby od-
počinku, podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí
pracovněprávní předpisy. Pro výkon veřejné služby
osobou mladší 18 let se použijí pracovněprávní před-
pisy upravující pracovní podmínky mladistvých za-
městnanců. V případě uzavření smlouvy o výkonu ve-
řejné služby je krajská pobočka Úřadu práce povinna
uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za
škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vyko-
návající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude
způsobena, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty
nedohodne jinak.

(3) Krajská pobočka Úřadu práce se může dohod-
nout s obcemi nebo dalšími subjekty na organizování
veřejné služby. Písemná smlouva uzavřená podle věty
první obsahuje podmínky vedení evidence osob vyko-
návajících veřejnou službu (evidence obsahuje základní
údaje o těchto osobách, včetně informací o zahájení vý-
konu veřejné služby, o jejím ukončení a její hodnocení),
udělování závazných pokynů při výkonu veřejné
služby a zabezpečování kontroly výkonu veřejné
služby. Krajská pobočka Úřadu práce poskytne oso-
bám vykonávajícím veřejnou službu ochranné po-

můcky a pracovní prostředky, pokud se s obcemi nebo
dalšími subjekty nedohodne jinak.“.

32. V § 21 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

33. V § 22 odst. 1 větě druhé se slovo „příjem“

nahrazuje slovem „důchod“ a slova „a v rozsahu pře-
sahujícím v měsíčním vyjádření výši poskytnutého pří-
spěvku“ se zrušují.

34. V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Příjemce příspěvku na živobytí uvedený v od-
stavci 1, který obdrží očekávaný důchod, je povinen
vrátit příspěvek na živobytí nebo jeho část na základě
rozhodnutí orgánu pomoci v hmotné nouzi, který mu
dávku vyplatil, tomuto orgánu. Tato povinnost se vzta-
huje rovněž na osobu, která byla s příjemcem osobou
společně posuzovanou. Pokud skutečný získaný dů-
chod bude nižší než příspěvek na živobytí nebo jeho
část, povinnost vracet příspěvek na živobytí nebo jeho
část zaniká.“.

35. V § 23 písm. b) se slova „§ 24 odst. 3“ nahra-
zují slovy „§ 24 odst. 2“ a na konci textu se doplňují
slova „ ; pokud však v rámci společně posuzovaných
osob, které jsou posuzovány pro účely pomoci
v hmotné nouzi, není některá z osob považována za
osobu v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou,
stanoví se výše příspěvku na živobytí bez poměrné části
příspěvku na živobytí připadající na osobu, která není
považována za osobu v hmotné nouzi nebo není opráv-
něnou osobou“.

36. § 24 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 61 zní:

„§ 24

Částka živobytí osoby a částka živobytí společně
posuzovaných osob

(1) Částka živobytí osoby činí

a) u nezaopatřeného dítěte částku životního minima,
popřípadě zvýšenou podle § 29,

b) u osoby, která je vedena v evidenci uchazečů o za-
městnání a v posledních 6 kalendářních měsících
před podáním žádosti o dávku pomoci v hmotné
nouzi jí byl skončen základní pracovněprávní
vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k jí vykoná-
vané práci zvlášť hrubým způsobem61) nebo s ní
byl skončen jiný pracovní vztah z obdobného dů-
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vodu, částku existenčního minima; zvýšení částky
živobytí podle § 26 až 28 této osobě nenáleží,

c) u osoby, která není uvedena v písmenech a), b), d)
nebo e) částku existenčního minima, popřípadě
zvýšenou o částky uvedené v § 26 až 29,

d) u osoby, která není uvedena v písmenu a) nebo
v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 9 a dluží na
výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než troj-
násobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím
soudu, nebo vyšší než částku, která by připadala
na 3 měsíce, je-li plnění vyživovací povinnosti sta-
noveno jiným způsobem, částku existenčního mi-
nima, nejde-li o osobu, které vznikl dluh na vý-
živném až po podání žádosti o příspěvek na živo-
bytí a která z důvodu nedostatečného příjmu po-
dala soudu návrh na zrušení nebo snížení
výživného; zvýšení částky živobytí podle § 26
až 28 této osobě nenáleží,

e) u osoby, které je poskytována zdravotní péče ve
zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc,
částku existenčního minima; zvýšení částky živo-
bytí podle § 26 až 28 této osobě nenáleží.

(2) Částka živobytí společně posuzovaných osob
činí součet částek živobytí osob, které jsou osobami
společně posuzovanými.

61) § 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

37. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.

38. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na zvýšení částky živobytí o polovinu
částky rozdílu mezi životním minimem osoby31) a exi-
stenčním minimem má osoba, která majetek

a) nemá,

b) má, ale nelze jej využít ke zvýšení příjmu,

c) má a využívá jej ke zvýšení příjmu.“.

39. V § 26 odst. 2 se slovo „nemovitého“ zrušuje,
číslo „6“ se nahrazuje číslem „3“ a slova „ , nejde-li
o osobu uvedenou v odstavci 1 písm. b)“ se zrušují.

40. V § 26 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud je osoba vyloučena z okruhu osob
v hmotné nouzi z důvodu nevyužití majetku ke zvýšení
příjmu a pokud znovu o dávku požádá do 3 kalendář-
ních měsíců ode dne odejmutí dávky, považuje se za
osobu uvedenou v § 3 odst. 4. Pokud osoba má maje-
tek, který nevyužívá ke zvýšení příjmu, a dojde u ní

k přerušení pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi
před uplynutím 3 kalendářních měsíců ode dne při-
znání dávky a tato osoba znovu požádá o dávku do
3 kalendářních měsíců ode dne odejmutí dávky, zapo-
čítají se do doby potřebné pro hodnocení majetku
podle odstavce 2 i doby, které proběhly u předchozího
pobírání dávky.“.

41. V § 27 odstavec 1 zní:

„(1) Nárok na zvýšení částky živobytí o polovinu
částky rozdílu mezi životním minimem osoby31) a exi-
stenčním minimem má osoba, která

a) nemá nároky ani pohledávky,

b) prokazatelně všechny své nároky a pohledávky
uplatnila.“.

42. V § 27 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „3“.

43. V § 28 se slova „nezaopatřeného dítěte“ na-
hrazují slovy „nezletilého dítěte“ a slova včetně slov
v nadpisu „nezaopatřených dětí“ se nahrazují slovy
„nezletilých dětí“.

44. Na konci § 28 se doplňuje věta „Pokud nedo-
jde k využití majetku nezletilého dítěte, přestože by
mohl být ve prospěch ostatních společně posuzovaných
osob využíván, a to na základě vyjádření příslušného
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě nejsou-
-li řádně uplatněny nároky a pohledávky tohoto dítěte
po uplynutí 3 kalendářních měsíců, za které je pobírán
příspěvek na živobytí, má se za to, že jde v případě
rodiče (zákonného zástupce) tohoto dítěte o osobu
uvedenou v § 3 odst. 1 písm. c).“.

45. § 30 se včetně nadpisu zrušuje.

46. § 32 se zrušuje.

47. V § 33 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „nákladů na bydlení“ vkládají slova „snížených
o příspěvek na bydlení podle jiného právního před-
pisu12)“.

48. V § 33 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je
získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na
bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým
sociálním a majetkovým poměrům také osobě, které
příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že pří-
jem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl
částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob,
ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a spo-
lečně posuzovaných osob.“.
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49. V § 33 odst. 5 větě první se slovo „dlouho-
době“ zrušuje.

50. V § 33 odst. 5 se za větu první vkládá věta „Za
případ hodný zvláštního zřetele se považuje též ubyto-
vání osob v domovech pro seniory, domovech pro oso-
by se zdravotním postižením, domovech se zvláštním
režimem a v chráněném bydlení podle zákona o sociál-
ních službách62).“.

Poznámka pod čarou č. 62 zní:

„62) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

51. V § 33 odst. 5 větě třetí se slova „a třetí“ zru-
šují a slova „v tomto případě“ se nahrazují slovy
„v těchto případech“.

52. V § 33 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„V případech hodných zvláštního zřetele může orgán
pomoci v hmotné nouzi určit, že doplatek na bydlení se
poskytne i v případě, že podmínka hlášení k pobytu
podle věty první není splněna.“.

53. § 34 včetně poznámek pod čarou č. 34, 63 a 64
zní:

„§ 34

(1) Do odůvodněných nákladů na bydlení se za-
počítává

a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené
s družstevní a vlastnickou formou bydlení, a pravi-
delné úhrady za služby spojené s užíváním bytu;
nájemným se rozumí nájemné hrazené v nájemních
bytech, a to až do výše, která je v místě obvyklá,
popřípadě nájemné až do výše cílového nájemného
podle zákona o jednostranném zvyšování nájem-
ného z bytu34); obdobnými náklady spojenými
s družstevní formou bydlení se rozumí výše pro-
kazatelných nákladů, maximálně však do výše ná-
kladů uvedených pro tuto formu bydlení v zákoně
o státní sociální podpoře63); úhradou služeb bez-
prostředně spojených s užíváním bytu, případně
obdobnou vlastnickou formou bydlení, se rozumí
úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za do-
dávku teplé vody, za úklid společných prostor
v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vo-
dovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod
kanalizacemi, za osvětlení společných prostor
v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu,
za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou

anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné
služby související s bydlením,

b) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií;
úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií
se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické
energie, plynu, případně výdaje na další druhy pa-
liv, a to ve výši, která je v místě obvyklá, a

c) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání
jiné než nájemní nebo vlastnické formy bydlení
úhrada nákladů uvedená v písmenech a) a b), ma-
ximálně však do výše normativních nákladů podle
zákona o státní sociální podpoře64).

(2) Výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou
spotřebu energií se stanoví jako průměrná cena za do-
dávku energií pro bytovou jednotku určité velikosti
podle sdělení příslušných dodavatelů těchto energií,
nejvýše však ve výši skutečných úhrad.

(3) V odůvodněných případech lze navýšit částky
zjištěné podle odstavce 2 až o 10 %. Za odůvodněný
případ se považuje zejména dlouhodobá nemoc osoby
a vyšší spotřeba energií z důvodu těžkého zdravotního
postižení.

34) Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájem-
ného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

63) § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

64) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.“.

54. § 35 včetně nadpisu zní:

„§ 35

Výše doplatku na bydlení

Výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí
rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení
připadajících na aktuální kalendářní měsíc, sníženou
o příspěvek na bydlení12) vyplacený v měsíci bezpro-
středně předcházejícím aktuálnímu kalendářnímu mě-
síci, a částkou, o kterou příjem

a) osoby (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek
na živobytí převyšuje částku živobytí osoby, nebo

b) osoby a společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 1)
zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převy-
šuje částku živobytí společně posuzovaných osob;
pokud však v rámci společně posuzovaných osob,
které jsou posuzovány pro účely pomoci v hmotné
nouzi, není některá z osob považována za osobu
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v hmotné nouzi nebo není oprávněnou osobou,
stanoví se výše doplatku na bydlení s poměrnou
částí příspěvku na živobytí připadající na osobu,
která není považována za osobu v hmotné nouzi
nebo není oprávněnou osobou.“.

55. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 35a

Doba poskytování doplatku na bydlení

(1) Doplatek na bydlení náleží nejdéle po dobu
84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let.
Sčítají se všechny doby pobírání doplatku na bydlení
v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na
který oprávněná osoba žádá o tento doplatek, a to i při
změně bytu u téže oprávněné osoby.

(2) Nejvýše přípustná doba pobírání doplatku na
bydlení 84 kalendářních měsíců podle odstavce 1 ne-
platí, jde-li o byt,

a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek
na úpravu tohoto bytu podle zvláštního právního
předpisu19),

b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, po-
kud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav
zvláštní úpravu vyžaduje,

c) kde žijí výlučně osoba nebo společně posuzované
osoby starší 70 let.“.

56. V § 37 písm. d) se za slova „v § 2 odst. 5
písm. b)“ vkládají slova „nebo c)“ a slovo „tohoto“ se
nahrazuje slovy „každého z těchto“.

57. V § 38 odst. 3 se slova „ode dne, kdy splnila
všechny podmínky nároku na dávku, nejdříve však“
zrušují, za slova „prvního dne“ se vkládá slovo „kalen-
dářního“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„ , pokud v něm osoba zároveň splnila všechny pod-
mínky pro přiznání nároku na dávku, jinak od prvního
dne kalendářního měsíce, kdy výše uvedené podmínky
splnila“.

58. § 41 se včetně nadpisu zrušuje.

59. V § 43 odst. 1 větě první se slovo „pravidel-
ných“ zrušuje.

60. V § 43 odst. 2 se věta první nahrazuje větou
„Doplatek na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci,
za který náleží, v měsíčních lhůtách určených plátcem
doplatku.“.

61. V § 43 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 65 zní:

„(4) Dávka se vyplácí v české měně prostřednic-
tvím karty sociálních systémů65) (dále jen „karta“), a to
převodem na platební účet určený žadatelem, v hoto-
vosti, využitím platební funkce karty, prostřednictvím
poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím
sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující
k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky
na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo pří-
mou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo
osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.

65) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/
/2011 Sb.“.

62. V § 43 odstavec 5 zní:

„(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že
bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné
nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít
dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak,
že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky
bude poskytnuto využitím platební funkce karty
nebo poukázky opravňující k nákupu zboží ve
stanovené hodnotě,

b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu
uvedeného v § 2 odst. 3 může určit plátce dávky
tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané
dávky bude poskytnuto využitím platební funkce
karty nebo využitím poukázky opravňující k ná-
kupu zboží ve stanovené hodnotě,

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu
uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky jako
způsob výplaty využitím platební funkce karty,
využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který
je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité po-
moci, nebo využitím poukázky na přímý odběr
zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob
výplaty prostřednictvím karty může u mimořádné
okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného
v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě,
nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo po-
kud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě
k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky tímto
způsobem.“.

63. V § 43 odst. 6 se slova „nebo mimořádná
okamžitá pomoc, která není jednorázová“ zrušují.

64. V § 44 odstavce 1 až 5 znějí:
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„(1) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro nárok
na dávku nebo její výplatu tak, že nárok na dávku nebo
na její výplatu zanikne, dávka se odejme nebo její vý-
plata zastaví od prvního dne kalendářního měsíce ná-
sledujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tato
změna nastala.

(2) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši
dávky tak, že dávka má být zvýšena, provede se zvýšení
dávky od prvního dne kalendářního měsíce následují-
cího po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna na-
stala.

(3) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši
dávky tak, že dávka má být snížena, provede se snížení
dávky od prvního dne kalendářního měsíce následují-
cího po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna na-
stala.

(4) Pokud má dojít ke zvýšení nebo snížení opa-
kující se dávky o částku nižší než 50 Kč, nemění se výše
dosud vyplácené dávky. Jestliže suma částek, o které se
měla zvýšit nebo snížit výše opakující se dávky za ak-
tuální kalendářní měsíc a kalendářní měsíce předcho-
zího období, v němž nedošlo k úpravě výše dávky z dů-
vodu uvedeného ve větě první, dosáhne 50 Kč, výše
opakující se dávky se stanoví nově.

(5) Změní-li se v období, na něž byla dávka při-
znána, okruh společně posuzovaných osob nebo jiné
skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku nebo její
výši, posoudí se nově nárok na dávku a její výši od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po ka-
lendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala.“.

65. V § 47 se odstavec 3 zrušuje.

66. V § 49 odst. 1 písm. a) se slova „ , dát písemně
souhlas k ověření těchto skutečností“ zrušují.

67. V § 49 odst. 1 písm. b) se slova „nebo posou-
zení, zda si nemůže zvýšit příjem vlastní prací vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu“ zrušují.

68. V § 49 odst. 3 se na konci textu písmene b)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje
a v § 49 odst. 4 se slova „a c)“ zrušují.

69. V § 49 odst. 6 větě první se slova „nebo kraj-
ský úřad“ zrušují, slova „jsou příslušní“ se nahrazují
slovy „je příslušný“ a slovo „mohou“ se nahrazuje slo-
vem „může“ a ve větě třetí se slova „a 6“ zrušují.

70. V § 50 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

71. V § 51 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Jestliže osoba nevyužije mimořádnou oka-
mžitou pomoc k účelu, pro který byla určena, popří-
padě využije pouze její část, jedná se o přeplatek a osoba
je povinna mimořádnou okamžitou pomoc, popřípadě
její část, vrátit orgánu pomoci v hmotné nouzi.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.

72. V § 51 odst. 4 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy
„1 až 3“.

73. V § 51 odst. 6 větě první se slova „1 až 3“
nahrazují slovy „1 až 4“ a věta druhá se nahrazuje větou
„Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též
z běžně vyplácené nebo později přiznané opakující se
dávky; po provedení srážky musí povinné osobě zůstat
nejméně částka ve výši existenčního minima, a v případě
dalších povinných společně posuzovaných osob, nej-
méně částka ve výši existenčního minima, a jsou-li mezi
společně posuzovanými osobami též nezaopatřené děti,
nejméně částka ve výši jejich životního minima, a to
každé z těchto osob.“.

74. V § 52 se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 66 zní:

„(5) Veškeré údaje, které jsou vedeny v informač-
ním systému pomoci v hmotné nouzi, jsou součástí
Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí66).

66) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/
/2011 Sb.“.

75. V § 53 odst. 3 až 5 se na konci textu písme-
ne d) doplňují slova „a jeho změny“.

76. § 54 zní:

„§ 54

(1) Krajské pobočky Úřadu práce vybírají neprá-
vem poskytnuté dávky a dávky poskytnuté v nesprávné
výši a v individuálních případech rozhodují o prominutí
povinnosti vrátit tyto dávky. Rozhodnout o prominutí
povinnosti vrátit částky vyšší než 10 000 Kč však mo-
hou jen s předchozím souhlasem ministerstva.

(2) Vrácené prostředky podle odstavce 1 jsou pří-
jmem státního rozpočtu v případě jejich vrácení v jiném
roce, než v roce poskytnutí. Tyto prostředky je povi-
nen orgán, který je vybral, bezodkladně odvést do stát-
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ního rozpočtu. Vrácené prostředky, k jejichž vrácení
došlo v roce jejich poskytnutí ze státního rozpočtu, se
použijí ke stejnému účelu v tomtéž roce, popřípadě se
stávají předmětem finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem.

(3) Vymáhání neoprávněně vyplacených dávek
provádí příslušný celní úřad. Částky vymožené podle
věty první jsou příjmem státního rozpočtu.“.

77. V § 55 odst. 3 písmena a) a b) včetně pozná-
mek pod čarou č. 41, 42, 67 a 68 znějí:
„a) orgánům sociálního zabezpečení41) údaje potřebné

pro provádění důchodového pojištění, orgánům
nemocenského pojištění67) údaje potřebné pro
provádění nemocenského pojištění a orgánům úra-
zového pojištění68) údaje potřebné pro provádění
úrazového pojištění; těmto orgánům sdělují rov-
něž údaje potřebné pro plnění úkolů vyplývajících
z práva Evropských společenství a plnění úkolů
vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti dů-
chodového pojištění, nemocenského pojištění či
úrazového pojištění,

b) ministerstvu, krajským pobočkám Úřadu práce,
obecním úřadům, krajským úřadům a Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné
pro účely sociálně-právní ochrany dětí42),

41) § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

42) Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
67) § 81 odst. 2 a 3 zákona č. 187/2006 Sb.
68) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,

ve znění pozdějších předpisů.“.

78. V § 55 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c)
až i).

79. V § 55 odst. 4 se slova „Pověřené obecní
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a krajské úřady“ nahrazují slovy „Krajské pobočky
Úřadu práce“.

80. V § 55 odst. 4 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

81. V § 55 odstavec 5 zní:

„(5) Povinnost mlčenlivosti stanovená v odstav-
cích 1 a 2 platí obdobně pro zaměstnance obcí zařazené
do pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a pro zaměstnance státu zařa-
zené k výkonu práce v újezdních úřadech, jde-li o sku-

tečnosti, s kterými se seznámili při výkonu činností
sociální práce podle § 64 odst. 3. Pověřené obecní
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a újezdní úřady jsou povinny na žádost poskytovat
orgánům pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje pro
účely rozhodování o dávkách a pro účely odvolacího
řízení.“.

82. V § 57 odst. 1 se za slova „§ 55 odst. 1“ vklá-
dají slova „nebo § 55 odst. 5“.

83. V § 57 odst. 2 a v § 58 odst. 1 se slova
„odst. 1“ zrušují.

84. V § 59 odstavec 5 zní:

„(5) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu.“.

85. V § 59 se odstavec 6 zrušuje.

86. V § 60 se na konci písmene f) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno g) se zrušuje.

87. § 61 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 49a, 57 a 58 zní:

„§ 61

Krajská pobočka Úřadu práce

(1) Krajská pobočka Úřadu práce

a) rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí,
mimořádné okamžité pomoci a doplatku na by-
dlení a o jejich výši a provádí jejich výplatu,

b) poskytuje osobám informace vedoucí k řešení
hmotné nouze nebo k jejímu předcházení; tyto
informace cizinci s povoleným dlouhodobým po-
bytem na území České republiky za účelem vý-
konu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
podle jiného právního předpisu57) sdělí písemně,

c) posuzuje, zda se osoba uvedená v § 16 odst. 1 ne-
stala neodůvodnitelnou zátěží systému,

d) písemně sděluje Ministerstvu vnitra28) zjištění, že
osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala neodůvodni-
telnou zátěží systému,

e) písemně sděluje Ministerstvu vnitra49a), že úhrnný
měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst. 1
písm. f), a společně s ní posuzovaných osob, zjiš-
těný při rozhodování o příspěvku na živobytí, ne-
dosahuje částky živobytí společně posuzovaných
osob,

f) spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní
ochrany dětí, povinnými osobami, orgány činnými
v trestním řízení a soudy při uplatňování nároku
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dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací
povinnosti,

g) písemně sděluje Ministerstvu vnitra58), že cizinec,
kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky za účelem vý-
konu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
podle jiného právního předpisu57), podal žádost
o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo
mimořádnou okamžitou pomoc.

(2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna
provést posouzení a oznámení podle odstavce 1
písm. c) a d) v odůvodněných případech též opětovně.

(3) Krajská pobočka Úřadu práce dále

a) vede evidenci osob vykonávajících veřejnou
službu, která obsahuje jméno, popřípadě jména,
příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý pobyt
těchto osob, včetně informací o zahájení výkonu
veřejné služby, o jejím ukončení a hodnocení,

b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné
služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné
služby,

c) uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby,

d) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za
škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba
vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která
jí bude způsobena, pokud se s obcemi nebo dal-
šími subjekty nedohodne jinak,

e) uzavírá dohodu s obcí, že na jejím území může být
veřejná služba vykonávána.

(4) Krajská pobočka Úřadu práce může s obcí
nebo dalšími subjekty uzavřít písemnou smlouvu
o organizaci a výkonu veřejné služby obcí nebo dalšími
subjekty.

49a) § 106 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona
č. 379/2007 Sb.

57) § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010
Sb.

58) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

88. § 62, 62a a 62b se zrušují.

89. V nadpisu hlavy II v části páté se za slova
„HMOTNÉ NOUZI“ vkládají slova „ , POVĚŘE-
NÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ, OBECNÍCH
ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
A ÚJEZDNÍCH ÚŘADŮ“.

90. V § 63 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují
větami „Oprávnění k této činnosti jsou povinni pro-
kázat služebním průkazem společně se zvláštním
oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci
v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu.
Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vy-
dání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě
jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vy-
dávajícího orgánu pomoci v hmotné nouzi.“.

91. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 69 zní:

„(3) Zaměstnanci obcí zařazení do pověřených
obecních úřadů nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností jako sociální pracovníci69) a zaměstnanci
státu zařazení k výkonu práce v újezdních úřadech jako
sociální pracovníci69) jsou na základě souhlasu osoby
v hmotné nouzi a osob společně posuzovaných opráv-
něni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona
vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem
vykonávat činnosti sociální práce. Oprávnění k této
činnosti jsou povinni prokázat průkazem vydaným pří-
slušným úřadem; náležitosti průkazu stanoví prováděcí
právní předpis.

69) § 109 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

92. V § 64 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi,
kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci69), jsou dále
povinni v souvislosti s posuzováním stavu hmotné
nouze příjemců příspěvku na živobytí a společně posu-
zovaných osob, které se nacházejí ve stavu hmotné
nouze déle než tři kalendářní měsíce, s výjimkou ne-
zaopatřených dětí,

a) shromažďovat a analyzovat údaje o osobách
v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich
situace,

b) dohodnout ve spolupráci s osobami v hmotné
nouzi postup řešení jejich situace hmotné nouze,

c) používat při řešení situace hmotné nouze osoby
metody a postupy, které jsou vhodné pro tyto
osoby,

d) vést nezbytnou dokumentaci o metodách a postu-
pech řešení situace hmotné nouze osob včetně
zhodnocení při ukončení spolupráce s osobami
v hmotné nouzi,

e) spolupracovat s dalšími zaměstnanci orgánu po-
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moci v hmotné nouzi při řešení situace osob
v hmotné nouzi a umožňovat kontrolu použitých
metod a postupů,

f) spolupracovat při řešení situace hmotné nouze
osob s provozovateli sociálních služeb, s poraden-
skými zařízeními a organizacemi, které osobám
v hmotné nouzi v obci pomáhají.

(3) Povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 platí
obdobně pro zaměstnance obcí, kteří jsou zařazeni do
pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností jako sociální pracovníci69),
a zaměstnance státu, kteří jsou zařazeni k výkonu práce
v újezdních úřadech jako sociální pracovníci69), při ře-
šení situace osob v hmotné nouzi, a to bez ohledu na
dobu, po kterou se tyto osoby ve stavu hmotné nouze
nacházejí; přitom tito zaměstnanci spolupracují s pří-
slušnou krajskou pobočkou Úřadu práce. Tito zaměst-
nanci jsou dále povinni v souvislosti s výkonem čin-
ností sociální práce vést Standardizovaný záznam so-
ciálního pracovníka, který je součástí Jednotného infor-
mačního systému práce a sociálních věcí.“.

93. V § 65 úvodní části ustanovení se za slova
„hmotné nouzi“ vkládají slova „ , pověřené obecní
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a újezdní úřady“.

94. § 66 se zrušuje.

95. V § 67 odst. 1 a v § 67 odst. 2 se slova „pově-
řeného obecního úřadu“ nahrazují slovy „krajské po-
bočky Úřadu práce“.

96. V § 67 odst. 3 větě první se slova „pověřeného
obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu
práce“ a ve větě druhé se slova „pověřeného obecního
úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“
a slova „místně příslušným ten pověřený obecní úřad
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v je-
hož“ se nahrazují slovy „místně příslušnou ta krajská
pobočka Úřadu práce, v jejímž“.

97. V § 70 odst. 2 se slova „pověřeného obecního
úřadu“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu
práce“.

98. V § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „obsahuje“ vkládají slova „kromě náležitostí sta-
novených správním řádem“.

99. § 72 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).

100. V § 72 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) prohlášení žadatele, že jeho celkové sociální a ma-
jetkové poměry jsou takové, že mu neumožňují
překonat nepříznivou situaci vlastními silami,“.

101. V § 72 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) prohlášení společně s ním posuzovaných osob, že
jejich celkové sociální a majetkové poměry jsou
takové, že jim neumožňují překonat nepříznivou
situaci vlastními silami.“.

102. V § 72 odst. 3 písm. b) se za slova „doklad
o výši“ vkládají slova „a úhradě“.

103. V § 72 odst. 4 písm. b) se slova „ , popřípadě
sdělení, že na příspěvek na bydlení nevzniká žadateli
nárok (§ 33 odst. 2)“ zrušují.

104. V § 72 odst. 4 písm. c) se za slova „doklad
o výši“ vkládají slova „a úhradě“.

105. V § 72 odst. 4 písm. e) se slova „odst. 4“ na-
hrazují slovy „odst. 3“.

106. V § 72 odst. 4 písm. f) se slova „ ; ustanovení
odstavce 1 písm. c) v tomto případě neplatí“ zrušují.

107. V § 72 odst. 5 se slova „ , jde-li o žádost
osoby uvedené v § 2 odst. 4“ a slova „ , jde-li o žádost
osoby uvedené v § 2 odst. 6“ zrušují.

108. V § 74 se slova „ , nebo o údaje, k jejichž
sdělení dal písemný souhlas (§ 41)“ zrušují.

109. V § 76 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„K námitkám, které byly podány opožděně, se nepři-
hlíží.“.

110. V § 77 odstavec 1 zní:

„(1) O odvolání proti rozhodnutí krajské po-
bočky Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.“.

111. V § 79 odst. 2 se za slova „Orgány pomoci
v hmotné nouzi“ vkládají slova „ , účastníci řízení a oso-
by společně posuzované,“.

112. V § 80 se slova „§ 63 odst. 1“ nahrazují slovy
„§ 63 odst. 3“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Podmínka bydliště na území České republiky
podle § 5 odst. 1 písm. a) až e), § 5 odst. 2 písm. b)
a § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném
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ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro nárok na
dávky pomoci v hmotné nouzi se vztahuje na nároky,
které vzniknou po 31. prosinci 2011.

2. Rozhodné období, za které se zjišťuje příjem
pro účely vzniku nároku na dávku, se pro účely řízení,
které bylo zahájeno a nebylo pravomocně skončeno
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, posuzuje
podle § 10 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Výkon veřejné služby, který byl organizován
obcí do 31. prosince 2011, pokračuje po dohodě s kraj-
skou pobočkou Úřadu práce i po 31. prosinci 2011.
Práva a povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy kry-
jící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví,
kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí
nebo která jí bude způsobena, která byla uzavřena do
31. prosince 2011 na období po 31. prosinci 2011, pře-
vezme po dohodě s obcí krajská pobočka Úřadu práce.
Náklady na pojistné z této smlouvy na období po
31. prosinci 2011 nese krajská pobočka Úřadu práce.
Spisy týkající se výkonu veřejné služby jsou obce po-
vinny bezúplatně předat příslušné krajské pobočce
Úřadu práce bezodkladně po dni nabytí účinnosti to-
hoto zákona. Krajská pobočka Úřadu práce od 1. ledna
2012 zajistí ochranné pomůcky a pracovní předměty,
pokud se s obcí nedohodne jinak.

4. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ne-
vymožené částky nahrazující neplacené výživné,
o němž se nevede řízení o výkonu rozhodnutí, pře-
stávají vymáhat a tyto pohledávky zanikají. V případě,
kdy příjemce dávky ještě nepřijal dlužné výživné a po-
bíral příspěvek na živobytí s částkami nahrazující ne-
placené výživné podle § 32, zaniká ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona povinnost vrátit tyto částky.

5. Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi za-
hájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních
předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

6. Do dne vydání karty sociálních systémů se
dávky vyplácí způsobem podle § 43 zákona č. 111/
/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o sociálních službách

Čl. III

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/
/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona
č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písmeno c) zní:

„c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
zdravotní stav, který podle poznatků lékařské
vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který
omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání
základních životních potřeb,“.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) Úřad práce České republiky – krajské pobočky
a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „kraj-
ská pobočka Úřadu práce“).“.

3. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se
poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické
osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění so-
ciálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto
zákona při zvládání základních životních potřeb osob.
Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.“.

4. V § 7 odst. 2 se slova „při péči o vlastní osobu
a při zajištění soběstačnosti“ nahrazují slovy „při zvlá-
dání základních životních potřeb“, slova „jiná fyzická
osoba uvedená“ se nahrazují slovy „asistent sociální
péče uvedený“ a za slova „podle § 85 odst. 1,“ se vklá-
dají slova „nebo dětský domov52),“.

Poznámka pod čarou č. 52 zní:

„52) Zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 7 odst. 4, § 14a odst. 2, § 23 odst. 3 a 5,
§ 26a odst. 1 větě první, § 29 odst. 4, 5 a 6 a v § 108
odst. 4 se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

6. § 8 až 10 znějí:

„§ 8

(1) Osoba do 18 let věku se považuje za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat tři základní životní potřeby,
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b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat čtyři nebo pět základních život-
ních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat šest nebo sedm základních život-
ních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat osm nebo devět základních život-
ních potřeb,

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické
osoby.

(2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závis-
lou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní po-
třeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat pět nebo šest základních životních
potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat sedm nebo osm základních život-
ních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu není
schopna zvládat devět nebo deset základních ži-
votních potřeb,

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné
fyzické osoby.

§ 9

(1) Při posuzování stupně závislosti se hodnotí
schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

a) mobilita,

b) orientace,

c) komunikace,

d) stravování,

e) oblékání a obouvání,

f) tělesná hygiena,

g) výkon fyziologické potřeby,

h) péče o zdraví,

i) osobní aktivity,

j) péče o domácnost.

(2) Schopnost zvládat základní životní potřebu
uvedenou v odstavci 1 písm. h) se hodnotí ve vztahu
ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stano-
venému ošetřujícím lékařem.

(3) Schopnost zvládat základní životní potřebu
uvedenou v odstavci 1 písm. j) se nehodnotí u osob
do 18 let věku.

(4) Při hodnocení schopnosti zvládat základní ži-
votní potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat
základní životní potřeby; přitom se nepřihlíží k pomoci,
dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního do-
padu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

(5) Pro uznání závislosti v příslušné základní ži-
votní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi
poruchou funkčních schopností z důvodu nepřízni-
vého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat
základní životní potřebu v přijatelném standardu.
Funkční schopnosti se hodnotí s využíváním zachova-
ných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívá-
ním běžně dostupných pomůcek, prostředků, před-
mětů denní potřeby nebo vybavení v domácnosti, ve-
řejných prostor nebo s využitím zdravotnického pro-
středku.

(6) Bližší vymezení schopností zvládat základní
životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví pro-
váděcí právní předpis.

§ 10

U osoby do 18 let věku se při hodnocení schop-
nosti zvládat základní životní potřeby podle § 9 odst. 1
a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává
rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba vě-
novat posuzované osobě se zdravotním postižením,
s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě
téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby
do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vy-
plývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni bio-
psychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí
péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností
podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož
věku.“.

7. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí
za kalendářní měsíc
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a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závis-
lost),

c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“.

8. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2
se podle § 12 zvyšují o 2 000 Kč za kalendářní měsíc.“.

9. V části druhé hlava III včetně nadpisu zní:

„HLAVA III

ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU

§ 12

(1) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží
a) nezaopatřenému dítěti22) do 18 let věku, kterému

náleží příspěvek, s výjimkou

1. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu po-
třeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče
podle zákona o státní sociální podpoře,

2. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu po-
třeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče
proto, že požívá důchod z důchodového pojiš-
tění, který je stejný nebo vyšší než tento pří-
spěvek,

3. dítěte, které je v plném přímém zaopatření za-
řízení pro péči o děti nebo mládež, a

b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje
o nezaopatřené dítě do 18 let věku,

jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní
společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky
životního minima oprávněné osoby a osob s ní spo-
lečně posuzovaných podle zákona o životním a exi-
stenčním minimu27).

(2) Zvýšení příspěvku náleží v kalendářním mě-
síci, v němž se vyplácí příspěvek.

(3) Plné přímé zaopatření v zařízení pro péči o děti
nebo mládež se posuzuje podle § 7 odst. 4 zákona
o státní sociální podpoře. Pro účely nároku na zvýšení
příspěvku se příjmem oprávněné osoby nebo společně
posuzovaných osob rozumí příjmy podle § 5 zákona
o státní sociální podpoře. Rozhodným obdobím, za
které se zjišťuje příjem, je období kalendářního čtvrtletí,
předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se ná-
rok na výplatu zvýšení příspěvku prokazuje, popřípadě

nárok na zvýšení příspěvku uplatňuje. Okruh společně
posuzovaných osob se posuzuje podle § 7 zákona
o státní sociální podpoře.

(4) Neprokáže-li oprávněná osoba rozhodný pří-
jem, zastaví se výplata zvýšení příspěvku od splátky
náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba
prokázat výši příjmů pro výplatu zvýšení příspěvku na
následující kalendářní čtvrtletí. Neprokáže-li se roz-
hodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za
které by se mělo uvedené zvýšení příspěvku vyplácet,
nárok na zvýšení příspěvku zaniká.“.

10. V § 16 odst. 1 větě první se slova „jiná fyzická
osoba uvedená“ nahrazují slovy „asistent sociální péče
uvedený“ a za slova „zdravotnické zařízení poskytující
sociální služby podle § 52“ se vkládají slova „ , dětský
domov“.

11. V § 16 odst. 1 a 2 se slova „příslušnému obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují
slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

12. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 53 zní:

„§ 18

Způsob výplaty příspěvku

(1) Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendář-
ním měsíci, za který náleží.

(2) Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu
práce, která je příslušná k rozhodnutí o příspěvku.

(3) Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednic-
tvím karty sociálních systémů53), a to využitím platební
funkce karty nebo převodem na platební účet určený
příjemcem příspěvku anebo v hotovosti. Požádá-li pří-
jemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku,
je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu
způsobu výplaty od kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost do-
ručena.

(4) Výši úhrady potřebné pomoci poskytnuté v ka-
lendářním měsíci je poskytovatel sociálních služeb,
který poskytuje sociální služby na základě oprávnění
k jejich poskytování podle § 78 odst. 1, povinen pří-
jemci příspěvku písemně vyúčtovat nejpozději do
15 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního měsíce,
v němž byla pomoc poskytnuta.

(5) Podle odstavců 3 a 4 se nepostupuje, jde-li
o výplatu příspěvku z důvodu přechodu nároku na jeho
výplatu podle § 16, a je-li příspěvek vyplácen do ciziny;
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v těchto případech způsob výplaty určí plátce pří-
spěvku, a to buď v hotovosti, nebo poukazem na pla-
tební účet.

(6) Dojde-li v době, ve které je příspěvek vyplá-
cen, ke změně místa trvalého nebo hlášeného pobytu
oprávněné osoby, zastaví krajská pobočka Úřadu práce,
která byla před touto změnou k výplatě příspěvku pří-
slušná, výplatu příspěvku, a to nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním mě-
síci, v němž se o změně trvalého nebo hlášeného po-
bytu oprávněné osoby dozvěděla. Krajská pobočka
Úřadu práce uvedená ve větě první předá krajské po-
bočce Úřadu práce příslušné podle místa trvalého nebo
hlášeného pobytu oprávněné osoby podklady, na je-
jichž základě byl příspěvek přiznán. Příslušná krajská
pobočka Úřadu práce vyplácí příspěvek od měsíční
splátky následující po kalendářním měsíci, v němž byla
výplata příspěvku zastavena.

53) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/
/2011 Sb.“.

13. V § 20 odst. 1, 3 a 5, § 22 odst. 5, § 23 odst. 5,
§ 25 odst. 1, 2 a 5, § 26 větě první a druhé a v § 29
odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Obecní úřad
obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „Kraj-
ská pobočka Úřadu práce“.

14. V § 20 odst. 4 se slova „obecního úřadu obce
s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „krajské po-
bočky Úřadu práce“.

15. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „a dát písemný
souhlas k ověření těchto skutečností“ zrušují.

16. V § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) a c) se
slova „příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce
Úřadu práce“.

17. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností“ nahra-
zují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce“
a slova „neurčil-li obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností“ se nahrazují slovy „neurčila-li krajská po-
bočka Úřadu práce“.

18. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova „jinou fyzic-
kou osobou uvedenou“ nahrazují slovy „asistentem so-
ciální péče uvedeným“ a za slova „podle § 85 odst. 1,“
se vkládají slova „nebo dětským domovem“.

19. V § 21 na konci textu odstavce 2 se tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu
práce do konce kalendářního měsíce následujícího
po uplynutí kalendářního čtvrtletí výši příjmu roz-
hodnou pro zvýšení příspěvku podle § 12.“.

20. V § 21 odst. 4 větě první se slova „obecního
úřadu obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy
„krajské pobočky Úřadu práce“ a věta třetí se zrušuje.

21. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Jestliže byla výplata příspěvku zastavena z dů-
vodu nesplnění některé z povinností uvedených v od-
stavcích 1 a 2, výplata příspěvku se obnoví od třetího
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním mě-
síci, ve kterém byla povinnost opět splněna.“.

22. V § 21a odst. 1 se slova „jiná fyzická osoba
uvedená v § 83, která poskytuje oprávněné osobě po-
moc, je povinna“ nahrazují slovy „asistent sociální péče
uvedený v § 83, který poskytuje oprávněné osobě po-
moc, jsou povinni“, slova „příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností“ se nahrazují slovy
„příslušné krajské pobočce Úřadu práce“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „ , a dětský domov“.

23. V § 21a odst. 2 se slova „jiná fyzická osoba
uvedená“ nahrazují slovy „asistent sociální péče uve-
dený“, za slova „hospicového typu“ se vkládají slova
„a dětský domov“ a slova „příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností“ se nahrazují slovy
„příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

24. V § 22 odst. 3 se slova „obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, který příspěvek vyplácí nebo na-
posledy vyplácel“ nahrazují slovy „krajská pobočka
Úřadu práce, která příspěvek vyplácí nebo naposledy
vyplácela“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Pře-
platky vybírá krajská pobočka Úřadu práce, která o po-
vinnosti vrátit přeplatek rozhodla.“.

25. V § 22 odst. 6 větě první se slova „a vymo-
žené“ a slova „nebo vymožení“ zrušují a slovo „vy-
mohl“ se nahrazuje slovem „vybral“ a ve větě druhé
se slova „nebo vymožené“ a slova „nebo vymožení“
zrušují.

26. § 24 zní:

„§ 24

Žádost o příspěvek musí kromě náležitostí stano-
vených správním řádem dále obsahovat

a) označení fyzické nebo právnické osoby, která
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osobě poskytuje nebo bude poskytovat pomoc,
rozsah pomoci a písemný souhlas fyzické nebo
právnické osoby s jejím poskytováním,

b) určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplá-
cen,

c) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně
posuzovaných osob v rozhodném období v přípa-
dech, kdy má být podle § 12 příspěvek zvýšen.“.

27. V § 25 odst. 4 se věta první nahrazuje větou
„Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné
krajské pobočce Úřadu práce stejnopis posudku vyda-
ného podle zvláštního právního předpisu51) s uvedením
základních životních potřeb, které osoba není schopna
zvládat, a dále s uvedením, zda jde o osobu s úplnou
nebo praktickou hluchotou nebo hluchoslepou, jestliže
tato osoba nezvládá základní životní potřeby v oblasti
orientace.“.

28. V § 26 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Krajská pobočka Úřadu práce zastaví řízení
o příspěvku, jestliže žadatel o příspěvek zemřel před
provedením sociálního šetření podle § 25 odst. 1.“.

29. V § 26a odst. 1 větě první se slova „§ 18
odst. 4“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 6“ a ve větě druhé
se slova „obecní úřad obce s rozšířenou působností
povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu
práce povinna“.

30. V § 26a odst. 3 větě první se slova „přísluš-
ného obecního úřadu obce s rozšířenou působností“
nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu
práce“ a ve větě druhé se slova „Tento obecní úřad“
nahrazují slovy „Tato krajská pobočka Úřadu práce“
a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „jí“.

31. § 27 se zrušuje.

32. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) O odvolání proti rozhodnutí krajské po-
bočky Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.“.

33. V § 28 odst. 2 se slova „na žádost krajského
úřadu“ zrušují.

34. V § 29 odst. 1 písm. b) se slova „jinou fyzic-
kou osobou uvedenou“ nahrazují slovy „asistentem so-
ciální péče uvedeným“ a za slova „podle § 85 odst. 1,“
se vkládají slova „nebo dětským domovem“.

35. V § 29 odst. 1 písm. d) se slovo „úkony“ na-
hrazuje slovy „základní životní potřeby“.

36. V § 29 odst. 1 písm. e) se slova „jinou fyzic-

kou osobou uvedenou“ nahrazují slovy „asistentem so-
ciální péče uvedeným“.

37. V § 29 odstavec 2 zní:

„(2) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce
v krajské pobočce Úřadu práce a zaměstnanci státu za-
řazení k výkonu práce v ministerstvu jsou na základě
souhlasu osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž
osoba žije, za účelem provedení sociálního šetření
a kontroly využívání příspěvku. Oprávnění k této čin-
nosti jsou povinni prokázat služebním průkazem spo-
lečně se zvláštním oprávněním vydaným příslušnou
krajskou pobočkou Úřadu práce nebo ministerstvem
jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní
oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo slu-
žebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení
zaměstnance a identifikační údaje vydávající krajské po-
bočky Úřadu práce nebo ministerstva.“.

38. V § 29 odst. 5 se slova „je povinen“ nahrazují
slovy „je povinna“.

39. V § 29 odst. 6 se slova „jiná fyzická osoba“
nahrazují slovy „asistent sociální péče“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „Pro účely důchodového pojiš-
tění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku,
která oprávněné osobě v době poskytování pomoci ná-
ležela.“.

40. V § 29 odstavec 7 zní:

„(7) Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání
správního orgánu, který provádí kontrolu využívání
příspěvku prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění
pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití pří-
spěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzic-
kým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc
při zvládání základních životních potřeb, uvedeným
v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle
§ 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to
nejvýše 1 rok zpětně, anebo využitím platební funkce
karty sociálních systémů.“.

41. V § 30 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Údaje o žadatelích o příspěvek, o příjemcích pří-
spěvku, výši příspěvku a o fyzických a právnických
osobách, které poskytují pomoc, jsou vedeny v infor-
mačním systému o příspěvku na péči, který je součástí
Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí, jehož správcem je ministerstvo.“ a ve větě druhé
se slova „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností“
nahrazují slovy „Krajské pobočky Úřadu práce“.

42. V § 30 odst. 2 větě první se slova „obecním
úřadům obcí s rozšířenou působností“ nahrazují slovy
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„krajským pobočkám Úřadu práce“ a věty druhá a třetí
se zrušují.

43. V § 30 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova
„ , obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
a krajským úřadům“ nahrazují slovy „a krajským po-
bočkám Úřadu práce“.

44. V § 30 odst. 5 až 7 se na konci textu písme-
ne d) doplňují slova „a jeho změny“.

45. V § 30 odst. 10 se slova „Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „Krajské po-
bočky Úřadu práce“ a číslo „10“ se nahrazuje čís-
lem „15“.

46. Na konci § 38 se doplňuje věta „Každý má
právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně
omezujícím prostředí.“.

47. V § 75 odst. 2 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

48. V § 79 odst. 5 písm. a) se za slova „(dále jen
„identifikační číslo“)“ vkládají slova „ , číslo platebního
účtu“.

49. V § 79 odst. 5 písm. b) se za slova „hlášeného
pobytu“ vkládají slova „ , číslo platebního účtu“.

50. V § 79 odst. 5 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a číslo platebního účtu“.

51. § 83 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:

„§ 83

(1) Registrace podle § 79 se nevyžaduje, posky-
tuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální
péče, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel32).

(2) Asistentem sociální péče podle odstavce 2
může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let
věku a zdravotně způsobilá. Zdravotní způsobilost se
posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e).

(3) Asistent sociální péče je povinen s osobou,
které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu
o poskytnutí pomoci. Náležitostmi smlouvy je ozna-
čení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas po-
skytování pomoci a výše úhrady za pomoc.

32) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

52. V § 85 odst. 1 větě první se slova „uvedené
v § 84“ nahrazují slovy „uvedené v § 84 odst. 1“ a za
větu první se vkládá věta „Do registru jsou povinni se
na žádost zapsat také poskytovatelé sociálních služeb

ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52, spe-
ciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu
a dětský domov.“.

53. V § 85 odst. 4 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , včetně hodnocení plnění standardů
kvality sociálních služeb, a informaci o výsledku kon-
troly plnění podmínek stanovených pro registraci“.

54. V § 85 odst. 5 se věta první nahrazuje větou
„Registr v elektronické podobě dále obsahuje údaje
o kapacitě, materiálním, technickém a personálním za-
bezpečení, poskytování základních a fakultativních čin-
ností a financování jednotlivých sociálních služeb, a zo-
becněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální
služba poskytována, a o osobách, se kterými nemohla
být uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby
z důvodů uvedených v § 91 odst. 3, a to pro účely
analytické a koncepční činnosti ministerstva.“.

55. V § 85 odst. 5 se ve větě druhé za slova
„v odstavci 1“ vkládají slova „prostřednictvím elektro-
nického systému“.

56. V § 92 se na konci písmene c) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) na území svého správního obvodu koordinuje po-
skytování sociálních služeb a realizuje činnosti so-
ciální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální
situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom
spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce
a krajským úřadem.“.

57. V § 93 se na konci písmene b) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) na území svého správního obvodu koordinuje po-
skytování sociálních služeb a realizuje a koordinuje
činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé
sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.“.

58. Za § 93 se vkládá nový § 93a, který zní:

„§ 93a

(1) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
obce s rozšířenou působností jako sociální pracovníci
a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu jako
sociální pracovníci jsou na základě souhlasu osoby,
která se nachází v nepříznivé sociální situaci nebo je
ohrožena sociálním vyloučením anebo se v tomto stavu
nachází, oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle
§ 92 písm. d) a § 93 písm. c) vstupovat do obydlí,
v němž tato osoba žije, a to s cílem vykonávat činnosti
sociální práce. Oprávnění k této činnosti jsou povinni
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prokázat průkazem vydaným příslušným úřadem; ná-
ležitosti průkazu stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou v sou-
vislosti s výkonem činností sociální práce povinni vést
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který
je součástí Jednotného informačního systému práce
a sociálních věcí.“.

59. V § 97 odstavec 1 zní:

„(1) Inspekci poskytování sociálních služeb (dále
jen „inspekce“) provádí u poskytovatelů, kterým bylo
vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů so-
ciálních služeb uvedených v § 84 krajská pobočka
Úřadu práce; místní příslušnost se řídí podle místa trva-
lého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla
právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační
složky zahraniční právnické osoby na území České re-
publiky.“.

60. V § 97 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Při plnění povinnosti poskytovatelů sociál-
ních služeb podle § 88 písm. i) je předmětem inspekce
také posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální
služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2,
a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady
stanovené v § 73 až 77.

(4) Členové inspekčního týmu jsou povinni v pří-
padě zjištěných nedostatků informovat o výsledku in-
spekce podle odstavce 3 osobu, která uzavřela smlouvu
o poskytnutí sociální služby, nebo zákonného zá-
stupce, popřípadě zástupce podle § 91 odst. 6, pokud
uzavřeli smlouvu o poskytnutí sociální služby za
osobu, která není schopna sama jednat.“.

61. V § 98 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větami
„Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměst-
nancem státu zařazeným k výkonu práce v krajské po-
bočce Úřadu práce. Kraj může do inspekčního týmu
vyslat svého zaměstnance; krajská pobočka Úřadu
práce zařadí tohoto zaměstnance do inspekčního
týmu.“.

62. V § 98 odst. 8 se slova „Krajský úřad a minis-
terstvo jsou oprávněny“ nahrazují slovy „Krajská po-
bočka Úřadu práce je oprávněna“, slova „krajským úřa-
dem nebo ministerstvem“ se nahrazují slovy „krajskou
pobočkou Úřadu práce“ a slova „krajský úřad nebo
ministerstvo“ se nahrazují slovy „krajská pobočka
Úřadu práce“.

63. V § 101 odst. 8 se slova „31. prosince 2011“
nahrazují slovy „31. prosince 2013“.

64. V § 106 odst. 3 se slova „jiná fyzická osoba
uvedená v § 83, která poskytovala“ nahrazují slovy
„asistent sociální péče uvedený v § 83, kteří poskyto-
vali“.

65. V § 107 odst. 2 písm. m) se slova „krajským
úřadem nebo ministerstvem“ nahrazují slovy „krajskou
pobočkou Úřadu práce“.

66. V § 107 odst. 2 se na konci písmene n) zrušuje
slovo „nebo“ a na konci písmene o) se tečka nahrazuje
čárkou.

67. V § 107 se na konci odstavce 2 doplňuje pís-
meno p), které zní:

„p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti
smlouvy podle § 91 odst. 2.“.

68. V § 107 odst. 4 se za slova „podle § 52,“ vklá-
dají slova „dětský domov“.

69. V § 107 odst. 5 písm. b) se slova „a h) a od-
stavce 4“ nahrazují slovy „ , h), p) a odstavce 4“.

70. V § 108 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Příjem z pokut je příjmem státního roz-
počtu.“.

71. Na konci textu § 109 se doplňují slova
„ , zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje
poskytování sociálních služeb“.

72. § 111 včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

„§ 111

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociál-
nímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně
24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upev-
ňuje a doplňuje kvalifikaci. Pokud pracovní poměr so-
ciálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý
kalendářní rok, činí rozsah dalšího vzdělávání jednu
dvanáctinu částky rozsahu uvedeného ve větě první za
každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru.
V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než
jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání
krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu. Po-
vinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje
na zaměstnance ve zkušební době.

(2) Formy dalšího vzdělávání jsou

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými ško-
lami a vyššími odbornými školami navazující na
získanou odbornou způsobilost k výkonu povo-
lání sociálního pracovníka,
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b) účast v kurzech s akreditovaným programem,

c) odborné stáže,

d) účast na školicích akcích.

(3) Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) se
uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích zařízení
a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vy-
sokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdě-
lávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále
jen „vzdělávací zařízení“).

(4) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. c)
se rozumí výkon odborné činnosti na základě písemné
smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím
odbornou stáž.

(5) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d)
se rozumí vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 ho-
din organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou
organizací, jejíž je zaměstnavatel členem, a která je
vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem.

(6) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 se
považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního
právního předpisu43).

(7) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání
podle odstavce 2 písm. a) a b) je osvědčení vydané
vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo.
Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle od-
stavce 2 písm. c) a d) je potvrzení vydané zařízením, ve
kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstna-
vatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí
akce.

43) § 230 zákoníku práce.“.

73. V § 116 odst. 9 větě třetí se slova „§ 111
odst. 3“ nahrazují slovy „§ 111 odst. 2“ a na konci od-
stavce se doplňují věty „Ustanovení § 111 odst. 1 věta
druhá až čtvrtá a odst. 3 až 5 a 7 platí obdobně. Povin-
nost účasti na dalším vzdělávání podle věty první se
nevyžaduje za kalendářní rok, v němž pracovník v so-
ciálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační
kurz.“.

74. § 118 se zrušuje.

75. V § 119 odst. 2 se slova „§ 9 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 9 odst. 6“, slova „§ 29 odst. 7“ se zrušují a za
slova „§ 91 odst. 3 písm. c)“ se vkládají slova „§ 93a
odst. 1“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravo-
mocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle předpisů účinných do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. V řízení o příspěvku
na péči zahájeném a pravomocně neskončeném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede po-
souzení stupně závislosti za období do 31. prosince
2011 podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a za období ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

2. Příspěvek na péči náležející ke dni účinnosti
tohoto zákona osobám do 18 let věku ve výši podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží
naposledy za měsíc prosinec 2011. Příslušná krajská
pobočka Úřadu práce doručí nejpozději do dne výplaty
příspěvku na péči za měsíc leden 2012 těmto osobám
písemné sdělení o změně výše tohoto příspěvku podle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Děti starší 1 roku věku, které podle § 30 odst. 1
písm. e) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zakládaly ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na rodičovský
příspěvek z důvodu zdravotního postižení, a kterým
nenáležel k tomuto dni příspěvek na péči, se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona považují za osoby zá-
vislé na pomoci jiné fyzické osoby

a) ve stupni I (lehká závislost), jde-li o děti dlouho-
době zdravotně postižené,

b) ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o děti
dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

Těmto osobám náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona příspěvek na péči ve výši podle § 11 zákona
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, pokud si nezvolí rodičovský pří-
spěvek nejpozději do 31. ledna 2012, a to po dobu, než
je na základě nového posouzení zdravotního stavu vy-
dáno rozhodnutí o příspěvku na péči, nejdéle však do
31. prosince 2012.

4. Příslušný orgán, který vydal rozhodnutí o regis-
traci podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyzve
nejpozději do 31. ledna 2012 písemným sdělením po-
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skytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v regis-
tru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, aby ve lhůtě do 1 měsíce
od doručení výzvy na tiskopisu předepsaném Minister-
stvem práce a sociálních věcí sdělili číslo platebního
účtu, na který bude vyplácena úhrada za potřebnou
pomoc z příspěvku na péči podle § 18 zákona č. 108/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

5. Poskytovatelé pomoci osobám závislým na po-
moci jiné osoby ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče podle § 52, speciálních lůžkových zdravotnických
zařízeních hospicového typu a v dětských domovech,
kteří poskytují pomoc podle zákona č. 108/2006 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a tuto pomoc poskytují i po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, jsou povinni podat žádost o zapsání do registru
poskytovatelů podle § 85 ve lhůtě nejpozději do
31. března 2012.

6. Do dne vydání karty sociálních systémů se pří-
spěvek na péči vyplácí způsobem podle § 18 zákona
č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. V

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997
Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zá-
kona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/
/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001
Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/
/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/
/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/
/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb.,

zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/
/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010
Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se
mění takto:

1. § 2a zní:

„§ 2a

Orgány státní sociální podpory, které vykonávají
státní správu podle tohoto zákona, jsou

a) Úřad práce České republiky – krajské pobočky
a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „kraj-
ská pobočka Úřadu práce“),

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí.“.

2. V § 3 se na konci odstavců 1 a 2 doplňuje zá-
věrečná část ustanovení „ , podmínkou je, že mají na
území České republiky bydliště“.

3. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmen d) a e)
slova „pokud mají na území České republiky bydliště,“
zrušují.

4. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 57 zní:

„(3) Co se rozumí bydlištěm, stanoví zákon o po-
moci v hmotné nouzi57).“.

57) § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/
/2011 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 3 odst. 4 se slova „Krajský úřad příslušný
podle místa pobytu osoby“ nahrazují slovy „Minister-
stvo práce a sociálních věcí“.

6. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „měsíční
přídavek na bydlení a“ zrušují.

7. § 9 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 9 zrušuje.

8. V § 11 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje
věta „Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto
zákona upravuje zákon upravující organizaci a prová-
dění sociálního zabezpečení58).“.

Poznámka pod čarou č. 58 zní:
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„58) § 8 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 19 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

10. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 59 zní:

„§ 27a

Doba poskytování příspěvku na bydlení

(1) Příspěvek na bydlení náleží nejdéle po dobu
84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let.
Sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na bydlení
v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na
který oprávněná osoba žádá o tento příspěvek, a to i při
změně bytu u téže oprávněné osoby.

(2) Nejvýše přípustná doba pobírání příspěvku na
bydlení 84 kalendářních měsíců podle odstavce 1 ne-
platí, jde-li o byt,

a) který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek
na úpravu tohoto bytu podle zákona upravujícího
poskytování dávek osobám se zdravotním postiže-
ním59),

b) zvláštního určení podle občanského zákoníku, po-
kud je užívaný osobou, jejíž zdravotní stav
zvláštní úpravu vyžaduje,

c) kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.

59) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů.“.

11. Nadpis nad § 30 se zrušuje.

12. § 30 včetně nadpisu zní:

„§ 30

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek
a jeho výše

(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně
celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v ro-
dině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let
věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na
rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o to-
též nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč,
není-li dále stanoveno jinak.

(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského pří-
spěvku podle odstavců 3 a 4 je rozhodující výše den-
ního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité po-
moci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s po-
rodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocen-
ském pojištění.

(3) Rodič může volit výši rodičovského pří-
spěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině
stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině
70 % 30násobku denního vyměřovacího základu
v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč
měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku
nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřova-
cího základu. V případě, že u každého z rodičů lze
stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací zá-
klad podle věty první, vychází se při stanovení výše
rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu,
který je vyšší.

(4) Rodič může volit výši rodičovského příspěvku
až do částky 7 600 Kč měsíčně, jestliže

a) lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit
k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30ná-
sobku denního vyměřovacího základu v částce ne-
převyšující 7 600 Kč,

b) ke dni narození nejmladšího dítěte, které zakládá
nárok na rodičovský příspěvek, nelze stanovit
denní vyměřovací základ jen proto, že v průběhu
pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného
z důvodu péče o dříve narozené dítě v rodině
uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou
pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspě-
vek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezpro-
středně po nároku na rodičovský příspěvek nále-
žející na starší dítě;

odstavec 3 věta druhá platí i zde.

(5) Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině
k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vy-
měřovací základ podle odstavců 3 a 4, náleží rodičov-
ský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce de-
vátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého
měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku
dítěte.

(6) Dojde-li v rodině ke změně osob, které jsou
pro stanovení výše rodičovského příspěvku posuzo-
vány jako rodiče, a v souvislosti s tím

a) dojde ke změně výše vyměřovacího základu podle
odstavce 3 nebo 4, nebo

b) dojde k takové změně, že lze rodičovský příspěvek
stanovený podle odstavce 4 stanovit podle od-
stavce 3,

stanoví se rodičovský příspěvek podle nově splněných
podmínek, a to od kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo.

(7) Volbu výše rodičovského příspěvku je opráv-
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něn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičov-
ský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze
měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních
měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský pří-
spěvek vyplácen, a to i v případě, že došlo u rodičov-
ského příspěvku ke změně oprávněné osoby nebo ke
změně podle odstavce 5. Volbu výše rodičovského pří-
spěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského
příspěvku se provádí na základě písemné žádosti opráv-
něné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu
práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje.

(8) Jestliže po odpočtu všech vyplacených částek
rodičovského příspěvku od celkové částky 220 000 Kč
zbývá částka, která je nižší než částka, která byla na-
posledy na rodičovském příspěvku vyplacena, vyplatí
se tento rozdíl ve splátce rodičovského příspěvku ná-
ležejícího za poslední kalendářní měsíc.“.

13. V § 30a se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 1
a 2.

14. V § 30a odst. 1 se slova „nejde-li o nárok na
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 4“ nahrazují
slovy „a to i v případě, že nebyla vyplacena celková
částka rodičovského příspěvku“.

15. V § 30a se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Zanikl-li nárok na rodičovský příspěvek proto, že se
nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží ro-
dičovský příspěvek v kalendářním měsíci, v němž
vznikl nárok, ve výši, která náleží z důvodu péče o dítě,
které se stalo nejmladším dítětem v rodině.“.

16. Pod § 30b se vkládá nadpis „Podmínka osobní
celodenní péče o dítě“.

17. V § 30b odst. 1 písm. b) se slova „ , peněžitou
pomoc“ zrušují.

18. V § 30b odst. 1 písm. d) se slova „2, 3, 4, 7, 10
nebo 15“ nahrazují slovy „4 let“ a v § 30b odst. 1 se na
konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g)
se zrušuje.

19. V § 30b se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

20. V § 30b odst. 2 se slova „odst. 1“ nahrazují
slovy „odst. 3 nebo 4“.

21. V § 30b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nej-

mladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zaklá-
dalo nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek
na péči.“.

22. V § 31 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Pro nárok na rodičovský příspěvek musí podmínka
bydliště na území České republiky být splněna u opráv-
něné osoby i u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský
příspěvek.“.

23. V § 31 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Je-li rodičem dítěte zakládajícího nárok na rodičovský
příspěvek nezletilá osoba, lze ji přiznat rodičovský pří-
spěvek, jen jestliže soud této osobě, která dosáhla věku
16 let, přiznal rodičovskou zodpovědnost podle zákona
o rodině.“.

24. V § 31 odstavec 3 zní:

„(3) Podmínka osobní celodenní péče se též pova-
žuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro
děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendář-
ním měsíci,

b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační za-
řízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zaří-
zenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se
zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti
tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jes-
le, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšu-
jícím 6 hodin denně,

d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže
oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou
na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závis-
lost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona
o sociálních službách,

e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou,
nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době,
kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo stu-
dentem soustavně se připravujícím na budoucí po-
volání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání
služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí
starších 2 let.“.

25. § 32 se zrušuje.
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26. V § 37 odstavec 3 zní:

„(3) Při stanovení výše příspěvku na úhradu po-
třeb dítěte podle odstavce 2 se částka životního minima
dítěte násobí, jde-li o dítě, které je osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby

a) ve stupni I (lehká závislost), koeficientem 2,35,

b) ve stupni II (středně těžká závislost), koeficientem
2,90,

c) ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV
(úplná závislost), koeficientem 3,10.“.

27. V § 47 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Podmínka trvalého pobytu a bydliště podle
§ 3 se nezjišťuje pro nárok na pohřebné, jestliže jde
o dítě mrtvě narozené.“.

28. V § 50 se slova „a Ministerstvu práce a sociál-
ních věcí“ zrušují.

29. Za § 54 se vkládá nový § 54a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 62 zní:

„§ 54a

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné
školní docházky dítěte

(1) Jestliže byla alespoň jednomu z rodičů pravo-
mocně uložena sankce podle zvláštního právního před-
pisu62) za neplnění povinností souvisejících s řádným
plněním povinné školní docházky staršího dítěte v ro-
dině, tak se z celkové částky 220 000 Kč rodičovského
příspěvku, který náleží rodiči z titulu péče o nejmladší
dítě v rodině, odečítá částka 22 800 Kč. Jestliže počínaje
kalendářním měsícem následujícím po kalendářním mě-
síci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o uložení
sankce uvedené ve větě první, již je nárok na částku
rodičovského příspěvku nižší než 22 800 Kč, odečte
se tato zbývající částka od celkové částky rodičovského
příspěvku. Rozdíl mezi částkou 22 800 Kč a zbývající
částkou rodičovského příspěvku podle věty druhé je
přeplatkem na rodičovském příspěvku, který je rodič
povinen vrátit.

(2) Odstavec 1 neplatí v případech, kdy rodiči ná-
leží rodičovský příspěvek podle ustanovení § 30
odst. 5. V případech uvedených ve větě první platí, že
nárok na výplatu rodičovského příspěvku nemá rodič,
kterému byla uložena sankce podle zvláštního právního
předpisu62) za neplnění povinností souvisejících s řád-
ným plněním povinné školní docházky dítěte v rodině,
a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po
kalendářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o uložení

sankce nabylo právní moci. Nárok na rodičovský pří-
spěvek za toto období nemůže uplatnit ani druhý z ro-
dičů.

(3) Nárok na výplatu odměny pěstouna nebo od-
měny pěstouna ve zvláštních případech vůči dítěti,
které řádně neplní povinnou školní docházku, nemá
pěstoun, kterému byla pravomocně uložena sankce po-
dle zvláštního právního předpisu62) za neplnění povin-
ností souvisejících s řádným plněním povinné školní
docházky dítěte svěřeného do pěstounské péče, a to
po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po kalen-
dářním měsíci, ve kterém rozhodnutí o uložení sankce
nabylo právní moci.

(4) Rodič pobírající rodičovský příspěvek v přípa-
dech, kdy jemu nebo druhému z rodičů byla pravo-
mocným rozhodnutím uložena sankce podle zvláštního
právního předpisu62), je povinen písemně oznámit
orgánu státní sociální podpory, který mu vyplácí rodi-
čovský příspěvek, že jemu nebo druhému z rodičů byla
pravomocným rozhodnutím uložena sankce za ne-
plnění povinností souvisejících s plněním povinné
školní docházky dítěte v rodině, a to do 8 dnů po na-
bytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(5) Orgán, který pravomocně rozhodl o uložení
sankce rodiči nebo pěstounovi za neplnění povinností
souvisejících s plněním povinné školní docházky dítěte
podle zvláštního právního předpisu62), je povinen pí-
semně oznámit orgánu státní sociální podpory, který
uvedeným osobám vyplácí rodičovský příspěvek nebo
odměnu pěstouna (odměnu pěstouna ve zvláštních pří-
padech), že tuto sankci uložil, a to do 8 dnů po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

62) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.“.

30. V § 58 odst. 3 se věta první nahrazuje větou
„Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty
sociálních systémů63), a to převodem na platební účet
příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce
karty sociálních systémů63).“.

Poznámka pod čarou č. 63 zní:

„63) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/
/2011 Sb.“.

31. V § 59 odst. 3 se slova „podle sdělení orgánu
pomoci v hmotné nouzi48e)“ včetně poznámky pod ča-
rou č. 48e zrušují.
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32. V § 59 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Příspěvek na bydlení lze použít bez souhlasu
příjemce k přímé úhradě nájemného nebo služeb spo-
jených s bydlením, a to tak, že plátce příspěvku jej
poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb.“.

33. V § 61 odst. 3 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje a v § 61
odst. 4 se slova „písm. a) a c)“ nahrazují slovy
„písm. a)“.

34. V § 62 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Přeplatek na rodičovském příspěvku ne-
vzniká za dobu, po kterou byl rodiči vyplacen rodičov-
ský příspěvek z důvodu péče o dítě, které přestalo být
nejmladším dítětem v rodině, pokud na tuto dobu ro-
diči náležel rodičovský příspěvek z důvodu péče o po-
zději narozené dítě, které se stalo nejmladším dítětem
v rodině. Částka rodičovského příspěvku, která nená-
ležela proto, že dítě přestalo být nejmladším dítětem
v rodině, a částka rodičovského příspěvku, která nále-
žela z důvodu péče o dítě, které se později stalo nej-
mladším dítětem v rodině, se zúčtují; uvedená zúčto-
vaná částka se započte do celkové částky náležející z dů-
vodu péče o dítě v rodině, které se stalo později nej-
mladším dítětem v rodině.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

35. V § 62 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Přeplatky vybírá krajská pobočka Úřadu práce, která
o povinnosti vrátit přeplatek rozhodla.“.

36. V § 63 odst. 1 se slova „uvedené v § 9“ na-
hrazují slovy „posouzení dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu podle zákona upravujícího organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení58)“.

37. V § 63 odst. 3 se slova „ostatním orgánům
státní sociální podpory“ nahrazují slovy „krajským po-
bočkám Úřadu práce“.

38. V § 63 odst. 3 se na konci textu věty třetí do-
plňují slova „a orgánům zeměměřickým a katastrál-
ním60) údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby,
která činí podání v elektronické podobě ve věcech pa-
třících do působnosti těchto orgánů“.

Poznámka pod čarou č. 60 zní:

„60) Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.

39. V § 63 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním sy-
stému o dávkách státní sociální podpory, jsou součástí
Jednotného informačního systému práce a sociálních
věcí61).“.

Poznámka pod čarou č. 61 zní:

„61) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.“.

40. V § 63 odst. 7 písm. e), odst. 8 písm. e)
a odst. 9 písm. d) se za slova „rodné číslo“ doplňují
slova „a jeho změny“.

41. V § 63 odst. 12 se slova „Ministerstvo práce
a sociálních věcí a orgány“ nahrazují slovem „Orgány“.

42. V § 63a odst. 1 se slova „§ 62 odst. 4 a 5
a odst. 6“ nahrazují slovy „§ 62 odst. 4 a 6 a odst. 7“
a v odstavci 2 se slova „odst. 4 a 5“ nahrazují slovy
„odst. 4 a 6“.

43. V § 64 odst. 1 se slova „a zaměstnanci kraje
zařazení do krajského úřadu“ zrušují.

44. V § 64 odst. 3 písm. a) se slova „§ 9 odst. 2
písm. a) a b)“ nahrazují slovy „podle zvláštního práv-
ního předpisu58)“ a slova „orgánům pomoci v hmotné
nouzi údaje potřebné pro rozhodování o pomoci
v hmotné nouzi49a), obecním úřadům a krajským úřa-
dům údaje potřebné při rozhodování o dávkách sociální
péče“, včetně poznámky pod čarou č. 49a se zrušují.

45. V § 64 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d)
až g).

46. V § 64 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).

47. V § 64 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5
až 7.

48. V § 64 odst. 5 se slova „Ministerstvo práce
a sociálních věcí a“ zrušují.

49. V § 64a odst. 1 větě první se slova „Minister-
stvo práce a sociálních věcí a orgány“ nahrazují slovem
„Orgány“ a věta druhá se zrušuje.

50. V § 64a odst. 1 se za slova „o dávkách státní
sociální podpory“ vkládají slova „a obdobných dáv-
kách v cizině“.
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51. V § 64a odst. 2 se za slova „sdělovat Minister-
stvu práce a sociálních věcí“ vkládají slova „a přísluš-
ným institucím v cizině“ a za slova „vyplývajících pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí“ vkládají slova
„a pro tyto instituce“.

52. V § 64a odst. 3 se za slovo „získané“ vkládají
slova „orgány státní sociální podpory“ a slova „Minis-
terstvem práce a sociálních věcí“ se zrušují.

53. V § 65 odst. 4 větě první se slova „a vymáhá“
zrušují a věta druhá se nahrazuje větou „Příjem z pokut
je příjmem státního rozpočtu.“.

54. V § 65c odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou
„Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

55. V § 68 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „obsahovat“ vkládají slova „kromě náležitostí
stanovených správním řádem“.

56. V § 68 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena a)
až i).

57. V § 68 odst. 1 písm. c) bodu 1 se slova „jejich
výši“ nahrazují slovy „výši jejich vyměřovacího zá-
kladu“.

58. V § 68 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

„2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu
nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá ná-
rok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí
v rodině mladších 4 let, které by s ohledem
na věk mohly zakládat nárok na rodičovský
příspěvek,“.

59. V § 68 odst. 1 písm. c) bod 4 zní:

„4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodě 2
v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení
pro děti předškolního věku, nebo v léčebně
rehabilitačním zařízení,“.

60. V § 68 odst. 1 písm. c) bodu 5 se za slova „na
rodičovský příspěvek“ vkládají slova „a jeho výši“.

61. V § 68 odst. 1 písm. e) se za slovo „bydlení“
doplňují slova „ ; žádost o příspěvek na bydlení musí
obsahovat také doklady o skutečnostech rozhodných
pro nárok na příspěvek na bydlení podle § 27a odst. 2
a prohlášení oprávněné osoby, že jeho celkové sociální
a majetkové poměry mu neumožňují řešit problém by-
dlení jinak, než podáním žádosti o příspěvek na by-
dlení,“.

62. V § 68 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

63. V § 69 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují
slova „nejde-li o případ uvedený v § 51 odst. 1 a 2,“.

64. V § 69 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 5“ na-
hrazují slovy „odst. 6“ a v písmenu f) se slova „odst. 3“
nahrazují slovy „odst. 4“.

65. V § 69 odst. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují
slovy „odst. 4“.

66. V § 69 se odstavec 3 zrušuje.

67. V § 70 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„K námitkám, které byly podány opožděně, se nepři-
hlíží.“.

68. V § 71 odst. 1 se slova „krajský úřad“ nahra-
zují slovy „Ministerstvo práce a sociálních věcí“.

69. § 73 a 73b se zrušují.

70. V § 73a se slova „odst. 3“ nahrazují slovy
„odst. 4“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Podmínka bydliště na území České republiky
podle § 3 odst. 2 až 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění
tohoto zákona, pro nárok na dávky státní sociální pod-
pory se vztahuje na nároky, které vzniknou po 31. pro-
sinci 2011; jde-li o nároky na dávky státní sociální pod-
pory, které vznikly před 1. lednem 2012 podle zákona
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti
tohoto zákona, uvedená podmínka bydliště na území
České republiky se vztahuje na nároky na dávky státní
sociální podpory od 1. října 2012.

2. Nárok na rodičovský příspěvek, který ke dni
31. prosince 2011 náležel podle zákona č. 117/1995
Sb., ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto zákona,
z důvodu péče o dítě dlouhodobě zdravotně postižené
nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, jde-li
o dítě, které je ke dni účinnosti tohoto zákona mladší
3 let, bude náležet i po 31. prosinci 2011, nejdéle však
do 3 let věku tohoto dítěte, ve výši 7 600 Kč měsíčně
s tím, že úprava výše rodičovského příspěvku při jeho
souběhu s peněžitou pomocí v mateřství nebo nemo-
cenským poskytovaným v souvislosti s porodem platí
i zde. Rodičovský příspěvek bude po 31. prosinci 2011
vyplácet příslušný orgán státní sociální podpory bez
žádosti v případě, že dítě zakládající nárok na rodičov-
ský příspěvek nemá zároveň nárok na příspěvek na
péči. Má-li toto dítě nárok na příspěvek na péči, musí
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rodič nejpozději do 31. ledna 2012 písemně provést
volbu pouze jedné dávky, protože § 30b odst. 4 zákona
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona platí i pro tyto případy. Po pro-
vedené volbě krajská pobočka Úřadu práce odejme
druhou dávku.

3. Nejde-li o nárok na rodičovský příspěvek podle
bodu 2, nárok na rodičovský příspěvek podle § 30
odst. 1 písm. e) a odst. 4 zákona č. 117/1995 Sb., ve
znění účinném do dne 31. prosince 2011, náleží napo-
sledy za měsíc prosinec 2011. Rodičovský příspěvek,
který náleží podle věty první do dne účinnosti tohoto
zákona, se vyplatí naposledy za prosinec 2011. O zá-
niku nároku na rodičovský příspěvek zašle orgán státní
sociální podpory jeho poživateli sdělení, v němž sou-
časně informuje o nárocích dítěte po 31. prosinci 2011.

4. Jde-li o nárok na rodičovský příspěvek, na
který vznikl nárok přede dnem účinnosti tohoto zá-
kona a který bude náležet i po 31. prosinci 2011, může
rodič

a) čerpat rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2011
podle právní úpravy platné přede dnem účinnosti
tohoto zákona, nebo

b) nejdříve 1. ledna 2012 požádat o změnu rodičov-
ského příspěvku podle právní úpravy platné ode
dne 1. ledna 2012, přičemž částky rodičovského
příspěvku vyplacené před 1. lednem 2012 se zapo-
čtou do celkové částky rodičovského příspěvku
podle § 30a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Změna rodičovského příspěvku se pro-
vede na základě písemné žádosti podané rodičem.

5. Dítě, kterému ke dni účinnosti tohoto zákona
náleží z dávek pěstounské péče příspěvek na úhradu
potřeb dítěte podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění
účinném ke dni účinnosti tohoto zákona, se považuje
pro účely tohoto příspěvku nejdéle do 31. prosince
2012

a) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fy-
zické osoby ve stupni I (lehká závislost), bylo-li
před 1. lednem 2012 dlouhodobě nemocné,

b) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fy-
zické osoby ve stupni II (středně těžká závislost),
bylo-li před 1. lednem 2012 dlouhodobě zdravotně
postižené,

c) za dítě, které je osobou závislou na péči jiné fy-
zické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve
stupni IV (úplná závislost), bylo-li před 1. lednem
2012 dlouhodobě těžce zdravotně postižené,

pokud dítě nebylo posouzeno podle zákona o sociálních
službách pro účely příspěvku na péči.

6. Nárok na sociální příplatek podle čl. VIII bo-
du 2 zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působ-
nosti Ministerstva práce a sociálních věcí, zaniká dnem
31. prosince 2011. O zániku nároku na sociální přípla-
tek zašle orgán státní sociální podpory jeho poživateli
sdělení, které se nedoručuje do vlastních rukou.

7. Řízení o dávkách státní sociální podpory zahá-
jená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle právních
předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

8. Do dne vydání karty sociálních systémů se
dávky vyplácí způsobem podle § 58 zákona č. 117/
/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

9. Ustanovení § 54a zákona o státní sociální pod-
poře, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se použije vůči rodičům nebo pěstounovi,
kterým byla uložena sankce podle zvláštního právního
předpisu za neplnění povinností souvisejících s řádným
plněním povinné školní docházky dítěte v rodině nebo
v pěstounské péči, pokud tato sankce nabyla právní
moci nejdříve počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

10. V případech, kdy rodiči vznikl nárok na rodi-
čovský příspěvek přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se na základě uložení pravomocné sankce po-
dle zvláštního právního předpisu za neplnění povin-
ností souvisejících s řádným plněním povinné školní
docházky dítěte v rodině postupuje ohledně nároku
na výplatu rodičovského příspěvku podle ustanovení
§ 54a odst. 2 zákona o státní sociální podpoře, ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů

Čl. VII

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České repu-
bliky a o změně souvisejících zákonů, se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
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2. § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 a č. 8
až 10 zní:

„§ 4

(1) Úřad práce plní úkoly v oblastech

a) zaměstnanosti,

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele,

c) státní sociální podpory,

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,

e) příspěvku na péči a inspekce poskytování sociál-
ních služeb a

f) pomoci v hmotné nouzi,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o za-
městnanosti3), zákonem o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně někte-
rých zákonů4), zákonem o státní sociální podpoře5),
zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů8), zákonem
o sociálních službách9) a zákonem o pomoci v hmotné
nouzi10).

(2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajiš-
tění elektronické komunikace v oblasti sociálního za-
bezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evrop-
ské unie.

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

4) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

9) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů.

10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.“.

3. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

4. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně
nadpisu znějí:

„Jednotný informační systém práce a sociálních věcí
§ 4a

(1) Ministerstvo je správcem Jednotného infor-
mačního systému práce a sociálních věcí, jehož součástí
jsou veškeré údaje z informačních systémů o dávkách

státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, o pří-
spěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním
postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti.
Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených
v předchozí větě může správce Jednotného informač-
ního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou
správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného in-
formačního systému práce a sociálních věcí je rovněž
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o so-
ciálních službách; vzor Standardizovaného záznamu
sociálního pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obec-
ního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto
úřadů oprávnění k přístupu k údajům Jednotného in-
formačního systému práce a sociálních věcí a tento pří-
stup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje o po-
daných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její
výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o sta-
novených sankcích spojených s porušením podmínek
nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance
k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hláše-
nému místu pobytu v obvodu územní působnosti po-
věřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje
za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. d) zá-
kona o sociálních službách a podle § 64 odst. 3 zákona
o pomoci v hmotné nouzi.

(3) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu
zaměstnanci krajského úřadu oprávnění k přístupu
k údajům Jednotného informačního systému práce a so-
ciálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými
údaji jsou údaje uvedené v odstavci 2 větě druhé. Pří-
stup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trva-
lému nebo hlášenému místu pobytu v územním obvodu
kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle
§ 93 písm. c) zákona o sociálních službách.

(4) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky
Úřadu práce zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce
oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardi-
zovaném záznamu sociálního pracovníka a tento pří-
stup eviduje.

§ 4b

(1) V rámci Jednotného informačního systému
práce a sociálních věcí náleží oprávněným osobám a pří-
jemcům dávek vedeným v tomto systému karta sociál-
ních systémů. Krajská pobočka místně příslušná podle
místa bydliště osoby zabezpečí vydání karty sociálních
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systémů. V odůvodněných případech může krajská po-
bočka vydat kartu sociálních systémů i jiným osobám.

(2) Karta sociálních systémů je veřejnou listinou.

(3) Karta sociálních systémů slouží k identifikaci
osob uvedených v odstavci 1 pro účely informačních
systémů o dávkách státní sociální podpory, pomoci
v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro
osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní poli-
tiky zaměstnanosti. Karta sociálních systémů může mít
dále následující funkce:

a) elektronicky čitelného identifikačního dokladu ve
vztahu k Jednotnému informačnímu systému práce
a sociálních věcí,

b) průkazu osoby se zdravotním postižením podle
zákona o poskytování dávek osobám se zdravot-
ním postižením a o změně souvisejících zákonů,

c) platební.

(4) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení karty
sociálních systémů je držitel povinen bez zbytečného
odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce a uhradit ná-
klady spojené s vydáním nové karty sociálních systé-
mů. Příslušná krajská pobočka vydá novou kartu, a to
do 30 dnů ode dne zaplacení úhrady nákladů spojených
s vydáním nové karty sociálních systémů, popřípadě do
15 dnů, požádá-li osoba o zkrácení lhůty. Příslušná
krajská pobočka bez zbytečného odkladu po ohlášení
vydá osobě potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození
nebo zničení karty sociálních systémů. Toto potvrzení
nahrazuje kartu sociálních systémů pro účely identifi-
kace osob pro účely sociálního systému a pro účely
uvedené v odstavci 3 písm. b) a jeho platnost je ome-
zena na dobu 60 dnů ode dne jeho vydání.

(5) Změnu údajů uvedených v kartě sociálních
systémů je držitel karty povinen bez zbytečného od-
kladu ohlásit příslušné krajské pobočce. Na základě
ohlášení zabezpečí příslušná krajská pobočka vydání
nové karty sociálních systémů.

(6) Při převzetí nové karty sociálních systémů po-
dle odstavců 4 a 5 je její držitel povinen odevzdat pří-
slušné krajské pobočce dosavadní kartu sociálních sy-
stémů nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození
nebo zničení.

(7) Vzor, náležitosti a provedení karty sociálních
systémů a vzor, náležitosti a provedení potvrzení
o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociál-
ních systémů a podrobnosti související s vydáváním
karty sociálních systémů stanoví ministerstvo vyhláš-
kou.“.

5. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „prostřednictvím krajských poboček a generál-
ního ředitelství“.

6. V § 5 odst. 2 se slova „ , nestanoví-li jiný zákon
jinak5)“ zrušují.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí (dále jen „ministerstvo“) a Česká republika –

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“)
dohodnou s územními samosprávnými celky jmenný
seznam úředníků a dalších zaměstnanců územních
samosprávných celků zařazených k výkonu práce do
pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností, úřadů městských částí hlavního
města Prahy určených Statutem hlavního města Prahy,
krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy,
u nichž dojde dnem 1. ledna 2012 k přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů podle bodů 4
až 6 na Úřad práce nebo ministerstvo.

2. Nedojde-li k dohodě podle bodu 1, stanoví
jmenný seznam úředníků a dalších zaměstnanců dotče-
ných přechodem práv a povinností z pracovněprávních
vztahů v případech podle bodů 4 až 6 ministerstvo.
Takto provedená delimitace je závazná.

3. Územní samosprávné celky dohodnou s úřed-
níky a dalšími zaměstnanci uvedenými ve jmenném se-
znamu podle bodů 1 a 2, v součinnosti s Úřadem práce,
popřípadě s ministerstvem, podmínky, za nichž do-
chází k přechodu práv a povinností z jejich pracovně-
právních vztahů. Nedojde-li k dohodě se zaměstnan-
cem podle předchozí věty v případě, kdy v důsledku
přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
by měla u něho nastat změna pracovních podmínek
sjednaných v dosavadní pracovní smlouvě, je v takovém
případě přechod práv a povinností z jeho pracovně-
právního vztahu vyloučen.

4. Na Úřad práce přecházejí dnem 1. ledna 2012
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úřed-
níků územních samosprávných celků a zaměstnanců
územních samosprávných celků určených postupem
podle bodů 1 až 3 a zařazených k výkonu práce

a) do pověřených obecních úřadů, kteří ke dni
31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek po-
moci v hmotné nouzi a dávek sociální péče pro
těžce zdravotně postižené občany,

b) do obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
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a do úřadů městských částí hlavního města Prahy
určených Statutem hlavního města Prahy, kteří ke
dni 31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro
těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na
péči.

5. Na Úřad práce přecházejí dnem 1. ledna 2012
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úřed-
níků územních samosprávných celků a zaměstnanců
územních samosprávných celků určených postupem
podle bodů 1 až 3 a zařazených k výkonu práce do
krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy,
kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly v oblasti in-
spekce poskytování sociálních služeb.

6. Na ministerstvo přecházejí dnem 1. ledna 2012
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úřed-
níků územních samosprávných celků a zaměstnanců
územních samosprávných celků určených postupem
podle bodů 1 až 3 a zařazených k výkonu práce do
krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy,
Magistrátu města Brna, Magistrátu města Ostravy a Ma-
gistrátu města Plzně, kteří ke dni 31. prosince 2011 plní
úkoly v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce
zdravotně postižené občany a příspěvku na péči.

7. Výkon práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v mi-
nisterstvu, kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly
v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb, pře-
chází dnem 1. ledna 2012 na Úřad práce.

8. Územní samosprávné celky, které do dne na-
bytí úplné účinnosti tohoto zákona vykonávají působ-
nost v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek
sociální péče pro osoby těžce zdravotně postižené a pří-
spěvku na péči, jsou povinny strpět umístění zaměst-
nanců převedených podle bodů 4 až 6 v dosavadních
prostorách, včetně obslužných prostor, a umožnit vy-
užívání zařízení a vybavení těchto prostor, a to za
úplatu nejvýše ve výši v místě obvyklé a za úhradu
prokázaných provozních nákladů po dobu nejdéle
24 měsíců ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zá-
kona.

9. Řízení zahájená pověřenými obecními úřady,
obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo
úřady městských částí hlavního města Prahy do dne
nabytí úplné účinnosti tohoto zákona a pravomocně
neskončená nebo přerušená v oblastech dávek pomoci
v hmotné nouzi a příspěvku na péči dokončí Úřad
práce.

10. Řízení o odvolání v oblastech dávek státní so-
ciální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a pří-
spěvku na péči, o kterých nebylo do dne nabytí úplné
účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, do-
končí ministerstvo.

11. O nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi
a příspěvek na péči za dobu přede dnem nabytí úplné
účinnosti tohoto zákona uplatněném ode dne nabytí
úplné účinnosti tohoto zákona rozhoduje Úřad práce.

12. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na
péči náležející za období přede dnem nabytí úplné účin-
nosti tohoto zákona, u nichž vznikl nárok na výplatu,
a do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona nebyly
vyplaceny, vyplatí Úřad práce.

13. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle bodů 9
a 10 se prodlužují o 30 dnů; to však neplatí, jde-li
o dávky mimořádné okamžité pomoci.

14. Výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci
v hmotné nouzi a příspěvku na péči zahájený pověře-
nými obecními úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou
působností nebo úřady městských částí hlavního města
Prahy přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zá-
kona nebo výkon rozhodnutí, který nebyl přede dnem
nabytí úplné účinnosti tohoto zákona zahájen, dokončí
nebo provede příslušný pověřený obecní úřad, obecní
úřad obcí s rozšířenou působností nebo úřad městské
části hlavního města Prahy; výnosy z výkonu těchto
rozhodnutí jsou jejich příjmem.

15. Výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci
v hmotné nouzi, a příspěvku na péči, který nebude
možné zahájit přede dnem nabytí úplné účinnosti to-
hoto zákona, provede Úřad práce.

16. Příslušné pověřené obecní úřady, obecní
úřady obcí s rozšířenou působností, úřady městských
částí hlavního města Prahy, krajské úřady a Magistrát
hlavního města Prahy provedou skartační řízení u všech
spisů a dokumentů, jimž do 31. prosince 2011 projde
skartační lhůta; tyto orgány předají bezodkladně ode
dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona spisy a do-
kumenty

a) v řízeních podle bodu 9 Úřadu práce a podle bo-
du 10 ministerstvu,

b) na základě kterých je plněno Úřadu práce.

Ostatní spisy a dokumenty předají pověřené obecní
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
úřady městských částí hlavního města Prahy, krajské
úřady a Magistrát hlavního města Prahy do 12 měsíců
ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona; jestliže
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o to budou Úřadem práce nebo ministerstvem požá-
dány, jsou povinny jednotlivé spisy a dokumenty
předat bez zbytečného odkladu.

17. Inspekce poskytování sociálních služeb podle
zákona o sociálních službách započaté přede dnem
úplné účinnosti tohoto zákona dokončí Úřad práce.

18. Příslušné krajské úřady, Magistrát hlavního
města Prahy a ministerstvo, které do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona plnily úkoly v oblasti inspekce
poskytování sociálních služeb, předají bezodkladně
ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona Úřadu
práce spisy a dokumenty související s výkonem in-
spekce poskytování sociálních služeb.

19. Pohledávky, které vznikly pověřeným obec-
ním úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou pů-
sobností nebo úřadům městských částí hlavního města
Prahy přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zá-
kona v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a pří-
spěvku na péči přecházejí na Úřad práce dnem nabytí
úplné účinnosti tohoto zákona. Pohledávky vůči práv-
nickým osobám nebo fyzickým osobám, které přede
dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona zanikly
bez právního nástupce, se dále neevidují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení

Čl. IX

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006

Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/
/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona
č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb. a zákona
č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se písmena d) a f) zrušují.

2. V § 37 odst. 5 větě druhé se slova „Úřadu práce
České republiky – generálního ředitelství“ nahrazují
slovem „ministerstva“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. X

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona
č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/
/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007
Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zá-
kona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/
/2011 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až z) se označují jako písmena c)
až y).

2. V § 7 odst. 2 se slova „písm. m) až o)“ nahra-
zují slovy „písm. l) až n)“.
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ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o životním a existenčním minimu

Čl. XI

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním
minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 85/
/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 329/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se slova „v kalendářním měsíci“
zrušují a slova „pokud tato skutečnost trvala po celý
kalendářní měsíc“ se nahrazují slovy „a to počínaje
prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po ka-
lendářním měsíci, ve kterém tato skutečnost nastala, za
předpokladu že uvedená skutečnost k tomuto dni na-
dále trvá“.

2. Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) § 10 odst. 1 a § 10 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odst. 5 se slova „část sociálního příplatku
a příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející ze zdra-
votních důvodů26)“ nahrazují slovy „část příspěvku na
úhradu potřeb dítěte náležející z důvodu závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I až IV26)“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:

„26) § 37 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. XII

V čl. LXXXI bodě 1 písm. d) zákona č. 261/2007
Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona
č. 206/2009 Sb., se slova „1. ledna 2012“ nahrazují slovy
„1. ledna 2014“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.

Čl. XIII

V čl. VI písm. b) zákona č. 206/2009 Sb., kterým

se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve
znění zákona č. 347/2010 Sb., se slova „1. ledna 2012“
nahrazují slovy „1. ledna 2014“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o přestupcích

Čl. XIV

V § 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 134/2006 Sb., od-
stavec 1 zní:

„(1) Přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně zničí,
poškodí, pozmění nebo zneužije kartu sociálních sy-
stémů.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Zrušovací ustanovení

Čl. XV

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně
zdravotního postižení a způsob jejich posuzování
pro účely dávek státní sociální podpory.

2. Vyhláška č. 156/1997 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb.,
kterou se stanoví stupně zdravotního postižení
a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní
sociální podpory.

3. Vyhláška č. 62/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravot-
ního postižení a způsob jejich posuzování pro
účely dávek státní sociální podpory, ve znění vy-
hlášky č. 156/1997 Sb.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012,
s výjimkou čl. VIII bodů 1 až 3, které nabývají účin-
nosti dnem jeho vyhlášení, a s výjimkou čl. III bodu 47,
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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367

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. I

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/
/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/
/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění
takto:

1. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 80 zní:

„§ 4

Rovné zacházení a zákaz diskriminace
při uplatňování práva na zaměstnání

(1) Účastníci právních vztahů podle § 3 odst. 1
písm. a), c) a d) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení
se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na za-
městnání.

(2) Při uplatňování práva na zaměstnání je zaká-
zána jakákoliv diskriminace80).

80) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně někte-
rých zákonů (antidiskriminační zákon).“.

2. V § 5 písm. e) bod 1 včetně poznámek pod
čarou č. 81 a 82 zní:

„1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo
pracovněprávní vztah82), nebo

81) § 2 zákoníku práce.
82) § 3 zákoníku práce.“.

3. V § 6 odst. 1 písm. g) se za slova „zelené
karty,“ vkládají slova „volných pracovních míst obsa-
ditelných držiteli modré karty,“.

4. V § 8a písm. k) se slova „zajišťuje posuzování“
nahrazují slovem „rozhoduje“.

5. V § 8a písm. m) bod 7 zní:

„7. o tom, zda s uchazečem o zaměstnání byl v po-
sledních 6 měsících před zařazením do evi-
dence uchazečů o zaměstnání skončen pracov-
něprávní vztah z důvodu porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způso-
bem33), nebo s ním byl skončen jiný pracovní
vztah z obdobného důvodu,“.

6. V § 8a se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Místní působnost krajské pobočky Úřadu
práce se řídí místem, ve kterém je nebo má být zaměst-
návání vykonáváno, pokud tento zákon nebo jiné
právní předpisy nestanoví jinak.“.

7. V § 9 odst. 2 se slova „příslušná krajská po-
bočka Úřadu práce, která si provedení výkonu vyžá-
dala“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

8. V § 12 odst. 2 větě první se slova „s § 4 odst. 3
a 4“ nahrazují slovy „se zvláštním právním předpi-
sem80)“ a ve větě čtvrté se slova „odst. 3“ zrušují.

9. V § 14 odst. 6 se za slovo „spolupracují“ vklá-
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dají slova „při zprostředkovatelské činnosti podle od-
stavce 1 písm. a) a c)“ a na konci odstavce se doplňuje
věta „Agentury práce mohou zprostředkovatelskou
činnost podle odstavce 1 písm. a) a c) vykonávat i na
základě dohody s Úřadem práce (§ 119a).“.

10. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pro uchazeče o zaměstnání, který má být
umístěn na výkon veřejně prospěšných prací, je vhod-
ným zaměstnáním i takové zaměstnání, jehož délka
pracovní doby činí nejvýše polovinu délky stanovené
týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce
a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti.“.

11. V § 24 se slova „Úřadem práce“ nahrazují
slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

12. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene r)
doplňují slova „ , s výjimkou uvedenou v odstavci 4“.

13. V § 25 odst. 1 písm. a), § 44 odst. 1 písm. b)
a § 56 odst. 1 písm. d) a v § 56 odst. 2 písm. a) a d) se
číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

14. V § 25 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o za-
městnání nebrání, pokud fyzická osoba soustavně se
připravující na budoucí povolání získala v rozhodném
období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou čin-
ností dobu důchodového pojištění podle jiného práv-
ního předpisu32g) v délce alespoň 12 měsíců. Skuteč-
nost, že se soustavně připravuje na budoucí povolání,
je fyzická osoba povinna krajské pobočce Úřadu práce
oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměst-
nání, nebo osobně anebo písemně do 8 dnů ode dne
zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5
až 7.

15. V § 25 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání je, pokud

a) fyzická osoba bez vážného důvodu ukončí sama
nebo na základě dohody se zaměstnavatelem
vhodné zaměstnání (§ 20) zprostředkované kraj-
skou pobočkou Úřadu práce, nebo

b) zaměstnavatel s fyzickou osobou ukončí vhodné
zaměstnání (§ 20) zprostředkované krajskou po-
bočkou Úřadu práce z důvodu porušení povin-
nosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způso-
bem33).

V případech podle písmene a) nebo b) může být fyzická
osoba zařazena na základě nové písemné žádosti do
evidence uchazečů o zaměstnání po uplynutí 6 měsíců
ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání,
zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce.“.

16. V § 29 v úvodní části ustanovení se slova
„Úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu
práce“ a písmeno a) zní:

„a) kdy nastala některá ze skutečností bránících zařa-
zení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností
uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) a c), a to na
základě osobního nebo písemného oznámení
uchazeče o zaměstnání,“.

17. V § 30 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v roz-
sahu nejvýše 20 hodin týdně v případě, že je veden
v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle
než 2 měsíce,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e)
a f).

18. V § 30 odst. 4 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , pokud tento zákon nestanoví jinak,“.

19. V § 33 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

20. V § 33 odst. 2 se za větu čtvrtou vkládá věta
„Uchazeč o zaměstnání může požádat o vypracování
individuálního akčního plánu kdykoliv v průběhu ve-
dení v evidenci uchazečů o zaměstnání.“.

21. V § 35 odst. 1 větě první se slova „je povinen
do 10 kalendářních dnů“ nahrazují slovem „může“
a slova „a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních
dnů, oznámit obsazení těchto míst“ se zrušují.

22. V § 35 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

23. § 36 se zrušuje.

24. V § 37b odst. 2 se slova „úřadu práce“ nahra-
zují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

25. V § 38 větě třetí se slova „vyplývající z práv-
ních“ nahrazují slovy „vyplývající ze zvláštních práv-
ních“.

26. V § 39 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c)
a d).
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27. V § 41 odst. 1 a v § 49 odst. 1 se číslo „3“
nahrazuje číslem „2“.

28. V § 48 větě první se slova „3 letech“ nahrazují
slovy „2 letech“.

29. V § 53 se vkládá nový odstavec 1, který včetně
poznámky pod čarou č. 83 zní:

„(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při
rekvalifikaci se vyplácí v české měně, převodem na pla-
tební účet určený uchazečem o zaměstnání, nebo v ho-
tovosti, anebo využitím platební funkce karty sociál-
ních systémů, a to podle rozhodnutí uchazeče o zaměst-
nání83). Způsob výplaty určuje příjemce dávky.

83) § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/
/2011 Sb.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2
a 3.

30. § 58a včetně poznámek pod čarou č. 84 až 87
zní:

„§ 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 nej-
méně do výše trojnásobku průměrného měsíčního čis-
tého výdělku85) všech svých zaměstnanců, které do-
časně přiděluje nebo které bude dočasně přidělovat
k výkonu práce u uživatele. Sjednání pojištění je agen-
tura 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 provozo-
vat pojištění záruky.

(4) Povinné pojištění záruky se řídí zákonem o po-
jistné smlouvě86), pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Úpadek agentury práce musí být osvědčen
nebo zjištěn dokazováním podle insolvenčního zá-
kona87).

(6) Agentura práce je povinna před uzavřením po-
jistné smlouvy a kdykoli v průběhu trvání pojištění
umožnit pojišťovně na její žádost přístup ke všem do-
kladům, 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 troj-
násobku průměrného měsíčního čistého výdělku.

(8) Agentura práce je povinna neprodleně infor-
movat generální ředitelství Úřadu práce o poskytnutém
pojistném plnění a o zániku pojištění.

84) Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona
č. 409/2010 Sb.

85) § 356 zákoníku práce.
86) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně sou-

visejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění poz-
dějších předpisů.

87) § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

31. V § 59 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „z toho počet uchazečů o zaměstnání
umístěných na základě dohody s Úřadem práce podle
§ 119a,“.

32. V § 60 odst. 8 větě druhé se slovo „minister-
stvo“ nahrazuje slovy „Úřad práce“.

33. V § 61 odst. 6 se slovo „ministerstvu“ nahra-
zuje slovy „Úřadu práce“.

34. V § 65 větě první se slovo „ministerstvo“ na-
hrazuje slovy „Úřad práce“ a ve větě třetí se slova „§ 61
odst. 1 písm. a) až d)“ nahrazují slovy „§ 61 odst. 1
písm. a) až e)“.

35. V § 66 větě třetí se slova „nebo modrá karta“
nahrazují slovy „ , modrá karta, nebo kterému bylo
vydáno povolení k zaměstnání, anebo je osobou se
zdravotním postižením“.

36. § 67 včetně poznámky pod čarou č. 88 zní:

„§ 67

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

(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fy-
zické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpeče-
ní uznány invalidními
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a) ve třetím stupni32a) (dále jen „osoby s těžším zdra-
votním postižením“), nebo

b) v prvním nebo druhém stupni88).

(3) Skutečnost, že je osobou se zdravotním posti-
žením podle odstavce 2, dokládá fyzická osoba posud-
kem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

(4) Za osoby se zdravotním postižením podle od-
stavce 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.

88) § 39 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

37. V § 72 odst. 2 písm. b) se slova „v chráněných
pracovních dílnách a“ zrušují.

38. V nadpisu § 75 se slova „a chráněná pracovní
dílna“ zrušují.

39. § 75 a 76 včetně poznámky pod čarou č. 46
znějí:

„§ 75

(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo
zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním po-
stižením na základě písemné dohody s Úřadem práce.
Na zřízení chráněného pracovního místa poskytuje
Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pra-
covní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráně-
ným pracovním místem může být i pracovní místo,
které je obsazeno osobou se zdravotním postižením,
pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstna-
vatelem 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 ob-
dobí 12 měsíců přede dnem podání žádosti podle od-
stavce 6

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 ob-
viněnému z trestného činu podvodu podle jiného
právního předpisu v souvislosti s poskytováním
příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdra-
votním 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.

(3) Dohodu podle odstavce 1 věty první nebo
čtvrté nelze dále uzavřít se zaměstnavatelem, pokud
z jeho předchozí činnosti nevyplývá přínos pro zaměst-
návání osob z hlediska druhu jejich zdravotního posti-
žení na trhu práce.

(4) Příspěvek na zřízení chráněného pracovního
místa pro osobu se zdravotním postižením může činit
maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravot-
ním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné
mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li za-
městnavatel 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 dese-
tinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením
maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné
mzdy.

(5) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že za-
městnavatel nemá ke dni podání žádosti v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo
celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na pe-
nále 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 peněž-
ního ústavu a potvrzení o splnění podmínky uvedené
v odstavci 5, pokud zaměstnavatel nedá souhlas k tomu,
aby si údaje o splnění této podmínky zjistil podle
§ 147b Úřad práce sám a pokud za tímto účelem ne-
zprostí příslušný finanční nebo celní úřad mlčenlivosti
vůči Úřadu práce. Úřad práce může požadovat před-
ložení i jiných dokladů, pokud jsou potřebné k posou-
zení žádosti. Při posuzování žádosti vychází Úřad
práce i z dalších skutečností, zejména situace na trhu
práce a struktury dalších příspěvků a dotací poskyto-
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vaných zaměstnavateli z veřejných rozpočtů, s cílem
zamezit souběhu příspěvků a dotací poskytnutých
pro stejný účel.

(8) Dohoda o zřízení chráněného pracovního mís-
ta obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) charakteristiku chráněného pracovního místa,

c) závazek zaměstnavatele, že chráněné pracovní
místo bude obsazováno pouze osobami se zdra-
votním postižením,

d) den, od kterého bude chráněné pracovní místo ob-
sazeno 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 pří-
spěvku,

j) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho
poměrnou část, pokud mu byl jeho zaviněním po-
skytnut 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 pod-
mínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž nesplnění není
porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž ne-
splnění 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 9 obdobně s tím, že vrácení pří-
spěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vy-
konávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravot-
ních 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 vyko-
nává samostatnou výdělečnou činnost. Dohoda mezi
Úřadem práce a zaměstnavatelem obsahuje údaje uve-
dené 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).

§ 76

(1) Úřad práce může na zřízené nebo vymezené
chráněné pracovní místo poskytnout na základě do-
hody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně vý-
dělečně činnou, která je osobou se zdravotním postiže-
ním, i příspěvek na částečnou úhradu provozních ná-
kladů chráněného pracovního místa. Dohodu je možno
uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne obsa-
zení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode
dne vymezení chráněného pracovního místa.

(2) Příspěvek na částečnou úhradu provozních ná-
kladů chráněného pracovního místa se poskytne za
předpokladu splnění podmínky podle § 75 odst. 5 ke
dni podání žádosti o příspěvek. Roční výše příspěvku
může činit nejvíce 48 000 Kč.

(3) Příspěvek na částečnou úhradu provozních ná-
kladů chráněného pracovního místa se neposkytne na
pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviš-
tě zaměstnavatele

(4) Žádost o příspěvek na částečnou úhradu pro-
vozních nákladů chráněného pracovního místa obsa-
huje

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 odst. 5,
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 fi-
nanční nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce.
Úřad práce může požadovat předložení i jiných do-
kladů, pokud jsou potřebné k posouzení žádosti.

(6) Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje
údaje podle § 75 odst. 8 písm. a), f) až k) a odst. 9.
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46) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

40. V § 77 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem charakteristiku chráněného pracovního mís-
ta, druhy provozních nákladů chráněného pracovního
místa nezbytných k provozování chráněného pracov-
ního místa, na které lze poskytnout příspěvek podle
§ 76, a způsob poskytování příspěvku a další skuteč-
nosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení nebo
vymezení chráněného pracovního místa.“.

41. § 78 včetně nadpisu zní:

„§ 78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením na chráněném

pracovním místě

(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráně-
ných pracovních místech (§ 75) více než 50 % osob
se zdravotním postižením z celkového počtu svých za-
městnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměst-
návání těchto osob formou částečné úhrady vynalože-
ných prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů.
Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro posky-
tování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v je-
jímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnic-
kou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměst-
navatel, který je fyzickou osobou.

(2) Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vyna-
ložené 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 pojiš-
tění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího
základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.
Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vyna-
ložené 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) záko-

níku práce, je-li srážka ze mzdy v rozporu s dob-
rými 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 ka-
lendářní 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 Kčměsíčně
na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravot-
ním postižením. Zvýšení příspěvku podle věty první
nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené
nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.

(4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na zá-
kladě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být
krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do
konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí
příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se posky-
tuje 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 pří-
spěvku 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 zaměstnava-
tel 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 mě-
síce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za
které o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 5 pra-
covních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích
od krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v pří-
padě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil
Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal zaměstna-
vatel souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný
finanční nebo celní úřad povinnosti mlčenlivosti
vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je zaměst-
navatel povinen krajské pobočce Úřadu práce do-
ložit.

(5) Součástí žádosti je
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a) doložení celkového průměrného přepočteného
počtu všech zaměstnanců, zaměstnanců, kteří jsou
osobami se zdravotním postižením, a zaměstnanců,
kteří jsou osobami s těžším zdravotním postiže-
ním,

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 zabezpe-
čení 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, pří-
spěvek se poskytne tomu zaměstnavateli, u něhož
vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním po-
stižením, pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pra-
covní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, po-
skytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstna-
vateli, který o něj požádal; v případě, že o příspěvek
požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty
první. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdra-
votním 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 zaměstna-
vatele, náleží příspěvek měsíčně ve výši uvedené v od-
stavci 2. Pro účely stanovení výše příspěvku se sku-
tečně 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 pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné-
ho na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstna-

vatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu to-
hoto 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 posky-
tován 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 pro-
vedením kontroly v místě výkonu jeho práce
(§ 126 odst. 3).

(8) Krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhod-
nutí o

a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel spl-
ňuje 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 pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné-
ho na veřejné zdravotní pojištění těch zaměst-
nanců, u kterých zaměstnavatel nedoloží, že jsou
osobami se zdravotním postižením, nebo na které
nelze podle odstavce 6 nebo 7 příspěvek poskyt-
nout; současně musí být splněny podmínky uve-
dené v písmenu a),

d) neposkytnutí příspěvku nebo jeho části ve výši od-
povídající nevyplacené mzdě nebo platu a neodve-
denému pojistnému ke dni podání žádosti, nebo

e) neposkytnutí zvýšeného příspěvku podle od-
stavce 3 nebo jeho části v případě, že další náklady
nebudou prokazatelně souviset se zaměstnáváním
osob se zdravotním postižením.

(9) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalen-
dářních 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 povin-
nosti je porušením rozpočtové kázně46).
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(11) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání
více než 50 % osob se zdravotním postižením na cel-
kovém počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je roz-
hodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za ka-
lendářní 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 odů-
vodněné žádosti zaměstnavatele ve výjimečných přípa-
dech hodných zvláštního zřetele prominout splnění
podmínky uvedené v odstavci 4 písm. b), pokud jde
o výši součtu všech splatných nedoplatků zaměstnava-
tele. Žádost musí být ministerstvu doručena nejpozději
do konce druhého kalendářního měsíce následujícího
po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které je o příspě-
vek žádáno.“.

42. V § 80 písm. c) se slova „písm. a) až c)“ zrušují
a hranaté závorky se nahrazují kulatými závorkami.

43. V § 81 odst. 2 písm. b) se slova „nebo ode-
bíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních
dílen provozovaných občanským sdružením47), státem
registrovanou církví nebo náboženskou společností
nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona
upravujícího postavení církví a náboženských společ-
ností48) nebo obecně prospěšnou společností,49) nebo
zadáváním zakázek těmto subjektům“ včetně pozná-
mek pod čarou č. 47 až 49 zrušují.

44. V § 81 odstavec 3 zní:

„(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 po-
stižením zaměstnaného v předchozím kalendářním
roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé po-
vinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje
odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo za-
daných zakázek bez daně z přidané hodnoty.“.

45. V § 81 odst. 5 se slova „a výpočtu plnění po-
vinného podílu“ nahrazují slovy „ , způsob naplnění
celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo

poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění po-
vinného podílu“.

46. V § 82 odst. 4 se slova „příslušný správce
daně“ nahrazují slovy „místně příslušný celní úřad“.

47. V § 86 odst. 1 se slova „úřadu práce“ nahrazují
slovy „krajské pobočce Úřadu práce“ a slova „s ním“ se
nahrazují slovy „s ní“.

48. V § 87 odst. 1 a 2 se slova „ke které jsou tyto
osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě
smlouvy vyslány k výkonu práce“ nahrazují slovy
„která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavate-
lem, na jejímž základě byly tyto osoby vyslány na
území České republiky k plnění úkolů vyplývajících
z této smlouvy“.

49. V § 87 odst. 3 se slova „ke které byly osoby
uvedené v odstavci 1 svým zahraničním zaměstnavate-
lem na základě smlouvy vyslány k výkonu práce“ na-
hrazují slovy „která uzavřela smlouvu se zahraničním
zaměstnavatelem, na jejímž základě byly osoby uve-
dené v odstavci 1 vyslány na území České republiky
k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy“.

50. V § 90 se slova „nebo ke kterému bude vyslán
svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce“
nahrazují slovy „ , nebo prostřednictvím právnické
nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahra-
ničním zaměstnavatelem, na jejímž základě mají být
osoby uvedené v § 87 odst. 1 vyslány na území České
republiky k plnění úkolů vyplývajících z této
smlouvy“.

51. V § 92 odst. 1 se slova „úřadem práce“ nahra-
zují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

52. V § 95 odst. 1 a 2 se za slova „České repu-
bliky“ vkládají slova „k plnění úkolů vyplývajících
z této smlouvy“.

53. V § 95 odst. 3 se slova „k níž bude cizinec
vyslán k výkonu práce na území České republiky“ na-
hrazují slovy „která uzavřela smlouvu se zahraničním
zaměstnavatelem, na jejímž základě budou cizinci vy-
sláni na území České republiky k plnění úkolů vyplý-
vajících z této smlouvy“.

54. V § 102 odst. 2 větě první se slova „nebo kteří
jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním za-
městnavatelem“ zrušují, za větu první se vkládá věta
„Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická osoba,
která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavate-
lem, na jejímž základě byly osoby uvedené v § 87
odst. 1 vyslány na území České republiky k plnění
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úkolů vyplývajících z této smlouvy.“ a ve větě třetí se
slova „k výkonu práce“ zrušují.

55. V § 105 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) sdílené zprostředkování zaměstnání (§ 119a),“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

56. V § 109 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o za-
městnání uhradit poměrnou část ceny rekvalifi-
kace, pokud v průběhu rekvalifikace přestane být
uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměst-
nání,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

57. V § 109 odstavec 3 zní:

„(3) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit pod-
mínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž nesplnění není
porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž ne-
splnění bude postihováno odvodem podle zvláštního
právního předpisu46).“.

58. V § 109 odstavec 4 zní:

„(4) Porušení povinnosti vrácení příspěvku na
úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s re-
kvalifikací je porušením rozpočtové kázně46).“.

59. Za § 109 se vkládá nový § 109a, který zní:

„§ 109a

(1) Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměst-
nání si může zabezpečit rekvalifikaci sám a za tím úče-
lem si zvolit

a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvali-
fikovat,

b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci pro-
vést (§ 108 odst. 2).

(2) Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměst-
nání je povinen doložit krajské pobočce Úřadu práce
příslušné podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání
nebo zájemce o zaměstnání cenu zvolené rekvalifikace.

(3) V případě, že zvolená rekvalifikace přispěje
k uplatnění uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o za-
městnání na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho
zdravotnímu stavu vhodná, může Úřad práce po jejím
úspěšném absolvování uhradit cenu rekvalifikace rekva-
lifikačnímu zařízení.

(4) V případě, že bude Úřad práce cenu rekvalifi-

kace hradit, vydá uchazeči o zaměstnání nebo zájemci
o zaměstnání před zahájením rekvalifikace potvrzení
o tom, že po předložení dokladu o úspěšném absolvo-
vání této rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení
cenu rekvalifikace. Úřad práce může hradit cenu rekva-
lifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč o zaměst-
nání nebo zájemce o zaměstnání veden v evidenci ucha-
zečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.

(5) Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení
cenu rekvalifikace nebo její poměrnou část, pokud
uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání z váž-
ných důvodů nedokončí rekvalifikaci.

(6) Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení
cenu rekvalifikace podle odstavce 4 do 30 kalendářních
dnů po předložení dokladu o úspěšném absolvování
rekvalifikace.

(7) Rekvalifikační zařízení je povinno neprodleně
oznámit krajské pobočce Úřadu práce, že uchazeč o za-
městnání nebo zájemce o zaměstnání neplní studijní
nebo výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním
zařízením.

(8) Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměst-
nání je povinen uhradit Úřadu práce cenu rekvalifikace,
pokud bez vážných důvodů odmítne nastoupit do za-
městnání, odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

(9) Celková finanční částka, kterou může Úřad
práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho
uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, ne-
smí v období 3 po sobě následujících kalendářních let
ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci pře-
sáhnout částku 50 000 Kč.“.

60. V § 111 odst. 12 se za slovo „ukazateli,“ vklá-
dají slova „okruh osob, které mohou být umístěny na
podpořených nových pracovních místech,“.

61. V § 112 odst. 2 a v § 113 odst. 5 se slova „vy-
placených mzdových nákladů“ nahrazují slovy „vyna-
ložených prostředků na mzdy nebo platy“.

62. V § 113 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem
„12“ a věta třetí se zrušuje.

63. V § 118 odst. 2 písm. b) se za slova „daňové
nedoplatky“ vkládají slova „vedené příslušným finanč-
ním nebo celním úřadem“ a na konci textu písmene b)
se doplňují slova „ , pokud žadatel nedá souhlas k tomu,
aby si tyto údaje zjistil podle § 147b Úřad práce sám
a pokud za tímto účelem nezprostí příslušný finanční
nebo celní úřad mlčenlivosti vůči Úřadu práce,“.
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64. V § 119 odstavec 4 zní:

„(4) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit pod-
mínky pro poskytnutí příspěvku, jejichž nesplnění není
porušením rozpočtové kázně, a podmínky, jejichž ne-
splnění bude postihováno odvodem podle zvláštního
právního předpisu46).“.

65. V § 119 odstavec 5 zní:

„(5) Nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu
je porušením rozpočtové kázně46).“.

66. V části páté se za hlavu IV vkládá nová hla-
va V, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA V

SDÍLENÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

§ 119a

(1) Krajská pobočka Úřadu práce může zpro-
středkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání pro-
střednictvím agentury práce (dále jen „sdílené zpro-
středkování zaměstnání“).

(2) Do sdíleného zprostředkování zaměstnání
může krajská pobočka Úřadu práce zařadit uchazeče
o zaměstnání na základě individuálního akčního plánu
(§ 33 odst. 2) a s jeho předchozím písemným souhla-
sem. Při výběru uchazečů o zaměstnání přihlíží ze-
jména k situaci na trhu práce.

(3) O sdíleném zprostředkování zaměstnání uza-
vírá Úřad práce s agenturou práce písemnou dohodu,
na jejímž základě může agentuře práce poskytnout pří-
spěvek

a) na sdílené zprostředkování zaměstnání ve výši
5 000 Kč na každého uchazeče o zaměstnání, kte-
rému bude agentura práce zprostředkovávat za-
městnání,

b) za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního
poměru na dobu neurčitou ve výši 1 250 Kč a

c) za setrvání umístěného uchazeče o zaměstnání
v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu
nejméně 6 měsíců ve výši 500 Kč.

(4) Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje,
pokud agentura práce přijme do pracovněprávního
vztahu uchazeče o zaměstnání, kterému zprostředko-
vává zaměstnání podle této dohody.

(5) Dohoda o sdíleném zprostředkování zaměst-
nání obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) počet uchazečů o zaměstnání, kterým bude agen-
turou práce zprostředkováváno zaměstnání,

c) dobu, po kterou bude agentura práce zprostředko-
vávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání; tato
doba nesmí překročit 6 měsíců,

d) počet uchazečů o zaměstnání, kterým agentura
práce zprostředkuje zaměstnání v době sjednané
podle písmene c),

e) závazek agentury práce informovat krajskou po-
bočku Úřadu práce ve sjednaných termínech o prů-
běhu zprostředkování zaměstnání,

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

1. se nedostavil ve sjednaném termínu na jednání
s agenturou práce nebo k zaměstnavateli k pro-
jednání možného nástupu do zaměstnání,

2. odmítl zprostředkované zaměstnání,

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

g) způsob ověření zprostředkování zaměstnání kraj-
skou pobočkou Úřadu práce,

h) druh příspěvku, který bude agentuře práce poskyt-
nut,

i) výši, termín a způsob poskytnutí příspěvku,

j) závazek agentury práce vrátit příspěvek nebo jeho
poměrnou část, pokud agentura práce nesplní zá-
vazky sjednané podle písmen b) až d), nebo pokud
jí byl jejím zaviněním příspěvek poskytnut neprá-
vem nebo ve vyšší částce, než náležel, lhůtu pro
vrácení a podmínky vrácení tohoto příspěvku a

k) ujednání o vypovězení dohody.

(6) V závislosti na druhu příspěvků poskytova-
ných podle odstavce 3 lze v dohodě sjednat i další ujed-
nání, na kterých mají účastníci zájem. Součástí dohody
je jmenný seznam uchazečů o zaměstnání, kterým je
agentura práce povinna zprostředkovávat zaměstnání.

(7) Nevrácení příspěvku ve stanovené lhůtě je po-
rušením rozpočtové kázně46).

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem

a) způsob předávání informací o průběhu zprostřed-
kování zaměstnání a o spolupráci uchazeče o za-
městnání s agenturou práce,
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b) termín a způsob úhrady příspěvků podle od-
stavce 2 a

c) způsob výběru agentury práce, se kterou bude
uzavřena dohoda o sdíleném zprostředkování za-
městnání.“.

Dosavadní hlava V se označuje jako hlava VI.

67. V § 125 se slova „Úřad práce, ministerstvo a“
nahrazují slovy „Státní úřad inspekce práce, oblastní
inspektoráty práce,“ a za slova „celní úřady“ se vkládají
slova „a v rozsahu uvedeném v § 127 generální ředitel-
ství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce“.

68. V § 126 odst. 1 se slova „Úřad práce kontro-
luje“ nahrazují slovy „Státní úřad inspekce práce nebo
oblastní inspektoráty práce kontrolují“.

69. V § 126 odstavec 3 zní:

„(3) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní in-
spektoráty práce jsou oprávněny kontrolovat, zda a v ja-
kém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým za-
městnancům, na které je zaměstnavateli poskytován
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravot-
ním 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 vstu-
povat se souhlasem zaměstnance do míst výkonu
práce.“.

70. V § 126 odst. 4 větě třetí se za slova „cizinců,“
vkládají slova „občanů Evropské unie a jejich rodin-
ných příslušníků (§ 3 odst. 2) a rodinných příslušníků
občanů České republiky uvedených v § 3 odst. 3,“.

71. V § 126 odst. 4 větě čtvrté se slova „příslušnou
krajskou pobočku Úřadu práce“ nahrazují slovy „pří-
slušný oblastní inspektorát práce“ a slova „této po-
bočce“ se nahrazují slovy „tomuto oblastnímu inspek-
torátu“.

72. V § 127 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna
kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého vý-
dělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifi-
kaci.“.

73. V § 130 větě první se za slovo „zaměstnanců“
vkládají slova „Státního úřadu inspekce práce a“ a slova
„generální ředitelství Úřadu práce“ se nahrazují slovem
„ministerstvo“.

74. V § 130 větě druhé se za slovo „Zaměstnanci“
vkládají slova „Státního úřadu inspekce práce a“ a po-
známka pod čarou č. 65 zní:

„65) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů.“.

75. V § 132 odst. 3 se částka „5 000 Kč“ nahrazuje
částkou „10 000 Kč“ a částka „50 000 Kč“ se nahrazuje
částkou „100 000 Kč“.

76. V § 139 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

77. V § 139 odst. 1 na konci textu písmene d) se
doplňuje slovo „nebo“.

78. V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87.“.

79. V § 139 odst. 3 písm. c) se za slova „písm. c)“
vkládají slova „ , e) a odstavce 2 písm. d)“ a částka
„10 000 Kč“ se nahrazuje částkou „100 000 Kč“.

80. V § 139 odst. 3 písm. d) se slova „a d)“ zrušují.

81. V § 140 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

82. V § 140 odst. 1 na konci textu písmene c)
a v § 140 odst. 2 na konci textu písmene b) se doplňují
slova „nebo“.

83. V § 140 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zá-
kona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stano-
venou.“.

84. V § 140 odst. 2 písm. c) se čárka za slovem
„zákonů“ nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ a písme-
no d) se zrušují.

85. V § 140 odst. 4 písm. c) se slova „a d)“ zrušují
a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. d),“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e)
a f).

86. V § 140 odst. 4 písmeno f) zní:

„f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle
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odstavce 1 písm. c), nejméně však ve výši
250 000 Kč.“.

87. V § 141 odst. 4 se slova „projednává Úřad
práce“ nahrazují slovy „projednávají Státní úřad in-
spekce práce nebo oblastní inspektoráty práce“.

88. V § 145 se slovo „Povolení“ nahrazuje slovy
„Záměr zaměstnávat cizince na více místech výkonu
práce projedná a povolení“.

89. V § 147 větě první se číslo „35“ a čárka za ním
zrušují, slova „povinnosti uvedené v § 35 a 81 se ne-
vztahují“ se nahrazují slovy „povinnost uvedená v § 81
se nevztahuje“ a věta druhá včetně poznámky pod ča-
rou č. 71 se zrušuje.

90. V § 147a odst. 2 se za slova „celních úřadech“
vkládají slova „nebo ve Státním úřadu inspekce práce“
a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo ge-
nerální inspektor Státního úřadu inspekce práce“.

91. Za § 147c se vkládá nový § 147d, který včetně
poznámky pod čarou č. 89 zní:

„§ 147d

(1) Údaje z evidencí podle § 6 odst. 1 písm. g)
jsou vedeny v informačním systému v oblasti státní
politiky zaměstnanosti, jehož správcem je ministerstvo.

(2) Úřad práce je povinen zajistit uchování všech
údajů jednotného informačního systému v oblasti státní
politiky zaměstnanosti, které byly získány na základě
zpracování údajů podle odstavce 1, jakož i všech do-
kumentů a spisů týkajících se pravomocně ukončených
správních řízení o podporách a dokumentů a spisů
o příspěvcích po dobu 15 kalendářních let následujících
po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému
ukončení tohoto správního řízení nebo k poslednímu
zápisu údajů do informačního systému.

(3) Všechny údaje, které jsou uvedeny v informač-
ním systému v oblasti státní politiky zaměstnanosti,
jsou součástí jednotného informačního systému práce
a sociálních věcí89).

89) § 4a zákona č. 73/2011 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při posuzování překážky pro zařazení do evi-
dence uchazečů o zaměstnání podle § 25 odst. 8 zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-

nosti tohoto zákona, se nepřihlíží k ukončení zaměst-
nání zprostředkovaných krajskou pobočkou Úřadu
práce do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Do dne vydání karty sociálních systémů se pod-
pora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci vy-
plácejí 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 znevýhod-
něnou, která nebyla pravomocně ukončena do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a po-
vinnosti s nimi související se posuzují podle zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném v době podání žá-
dosti o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou.

5. Rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevý-
hodněnou, vydaná do dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, platí po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle
však do 1. ledna 2015. Po dobu platnosti těchto roz-
hodnutí jsou osoby zdravotně znevýhodněné považo-
vány 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.

6. Práva a povinnosti vzniklé z dohod o poskyt-
nutí příspěvku na vytvoření chráněné pracovní dílny
a z dohod o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu
provozních nákladů chráněné pracovní dílny, uzavře-
ných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posu-
zují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Pracovní místa pro osoby se zdravotním posti-
žením v chráněné pracovní dílně, vytvořené nebo vy-
mezené 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 účin-
nosti tohoto zákona, se nevztahuje na zaměstnavatele,
kteří provozovali chráněné pracovní místo nebo pra-
covní místa nepřetržitě nejméně 12 měsíců do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

9. Poskytování příspěvku na podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením za poslední kalen-
dářní čtvrtletí předcházející dni nabytí účinnosti tohoto
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zákona a dvě kalendářní čtvrtletí následující po dni na-
bytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

10. Řízení o poskytnutí příspěvku na podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením, která ne-
byla pravomocně ukončena do posledního dne dru-
hého kalendářního čtvrtletí následujícího po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona
č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti 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 charak-
ter chráněného pracovního místa již nemají na základě
dříve uzavřené dohody o vytvoření chráněného pra-
covního místa nebo dohody o vytvoření nebo vyme-
zení chráněné pracovní dílny.

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

13. Práva a povinnosti z dohod podle § 308 zá-
koníku práce o dočasném přidělení zaměstnanců agen-
tury 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 na-
bytí 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 účin-
nosti 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 po-

kut 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 na-
bytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavad-
ních právních předpisů Státní úřad inspekce práce.
Lhůty pro vydání rozhodnutí podle věty první a druhé
se prodlužují o 30 dnů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení

Čl. III

V § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona
č. 590/1992 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb., se písmeno c)
zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o uznání osobou zdravotně znevýhodně-
nou, která nebyla pravomocně ukončena do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povin-
nosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 582/
/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele

Čl. V

V § 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměst-
nanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 73/
/2006 Sb. a zákona č. 217/2009 Sb., se doplňuje odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Zákon se nevztahuje na zaměstnance agentur
práce, kterým je zprostředkováno zaměstnání podle
§ 14 odst. 1 písm. b) a § 66 zákona o zaměstnanosti
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a kteří byli uspokojeni z pojištění agentury práce sjed-
naného podle § 58a zákona o zaměstnanosti.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o uspokojení nevyplacených splatných
mzdových nároků, která nebyla pravomocně ukončena
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí po-
dle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném v době
podání žádosti o uspokojení nevyplacených splatných
mzdových nároků.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VII

V § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 357/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.
a zákona č. 206/2009 Sb., se za slova „zdravotní pojiš-
tění,“ vkládají slova „o zaměstnanosti,“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o inspekci práce

Čl. VIII

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „s výjimkou
právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti za-
městnavatelů,“ zrušují.

2. § 12 zní:

„§ 12

Přestupky na úseku pracovního poměru
nebo dohod o pracích konaných mimo

pracovní poměr

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku
pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr tím, že

a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách,
skončení pracovního poměru, dohody o provedení
práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu
o provedení práce nebo dohodu o pracovní čin-
nosti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1

a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše

10 000 000 Kč.“.

3. § 25 zní:

„§ 25

Správní delikty právnických osob
na úseku pracovního poměru

nebo dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu
na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr tím, že

a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách,
skončení pracovního poměru, dohody o provedení
práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo

b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu
o provedení práce nebo dohodu o pracovní čin-
nosti.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše

10 000 000 Kč.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. IX

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010
Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zá-
kona č. 258/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 101 odst. 1 se slova „provozuje chráněnou
pracovní dílnu nebo na nějž se vztahuje program za-
městnanosti, na jehož základě dodavatel“ zrušují.
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2. V § 101 odst. 2 se za slova „společně s“ vkládají
slova „potvrzením Úřadu práce České republiky – kraj-
ské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) nebo s“ a věta
poslední včetně poznámky pod čarou č. 59 se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákoníku práce

Čl. X

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona

č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 48 se odstavec 5 zrušuje.

2. V § 103 odst. 5 se slova „a dílen“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Sbírka zákonů č. 367 / 2011Částka 128 Strana 4651



368

Sbírka zákonů č. 368 / 2011Strana 4652 Částka 128



Sbírka zákonů č. 368 / 2011Částka 128 Strana 4653



Sbírka zákonů č. 368 / 2011Strana 4654 Částka 128



Sbírka zákonů č. 368 / 2011Částka 128 Strana 4655



UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Vážení zákazníci,

v současné době je připravována k vydání Sbírka mezinárodních smluv částka 53 obsahující sdělení MZV
o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Rozsah této částky je 1920 stran A4 a cena je stanovena na 3 376,– Kč. Částka je vyjmuta z předplatného,
tudíž nebude stávajícím předplatitelům zasílána.

Pokud máte o částku 53/2011 Sb. m. s. zájem, můžete si ji objednat vyplněním objednávkového formuláře na
www.sbirkyzakonu.cz, kliknutím na banner.

Objednávky budou přijímány do 9. prosince 2011.

Distributor Sb. m. s. – MORAVIAPRESS, a. s.
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