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Úvod  

 

Problematika nezaměstnanosti je dlouhodobě ožehavým tématem, neboť pracovní 

uplatnění hraje v naší společnosti důležitou roli. Ztráta zaměstnání je sociální událost 

s celou řadou negativních konsekvencí. Snaha o zmírnění jejich dopadu je jedním z úkolů 

státu, který k jeho plnění využívá různých nástrojů, přičemž pro tuto diplomovou práci jsou 

zásadní nástroje právní. Stát rovněž přijímá opatření k podpoře zaměstnanosti, v jejichž 

důsledku se má úroveň nezaměstnanosti snížit k hodnotám blížícím se její přirozené míře. 

Nastavení právní úpravy zaměstnanosti je nutné kontinuálně přizpůsobovat situaci na trhu 

práce, která se dynamicky mění, jak ukázala např. nedávná hospodářská krize, jejíž dopady 

pocítila i Česká republika. 

 Naše společnost je součástí propojeného světa a čelí výzvám, jež s sebou proces 

globalizace přináší. V oblasti zaměstnanosti lze zmínit pracovní migraci nebo automatizaci 

práce, ale souvisí s tím i boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vzhledem k rozdílným 

zájmům subjektů na trhu práce, musí mít právní úprava zaměstnanosti charakter pečlivě 

vyjednaného kompromisu. Dle mého názoru je nezbytné, aby každý kompromis v této 

oblasti reflektoval sociální dimenzi principu udržitelného rozvoje.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat platnou právní úpravu zaměstnanosti a 

zabezpečení v nezaměstnanosti v České republice. K tomu jsem prozkoumal relevantní 

právní předpisy různé právní síly a další dokumenty. Nad některými právními instituty jsem 

se zamyslel více, zhodnotil jejich přínos a případně se pokusil zformulovat doporučení 

k jejich modifikaci.  

Tato diplomová práce je tvořena devíti kapitolami. V první kapitole charakterizuji 

právo na práci a právo na zaměstnání a vysvětluji rozdíl mezi nimi. V této kapitole jsem 

rovněž široce pojednal o mezinárodněprávních dokumentech obsahujících právo na práci.  

 Druhá kapitola je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti, její druhy, způsoby 

zjišťování její míry a její vývoj v uplynulých dekádách v České republice. Zdůraznil jsem 

důsledky nezaměstnanosti pro jednotlivce a společnost. 
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Ve třetí kapitole se stručně zaměřuji na pojetí a funkce pracovního práva a poté se 

zaměřuji na cíle státní politiky zaměstnanosti v České republice a subjekty, které se na 

jejím provádění podílejí. 

Ve čtvrté kapitole se zabývám zprostředkováním zaměstnání Úřadem práce České 

republiky a jeho krajskými pobočkami a agenturami práce. Zdůrazňuji povinnosti, které 

musí uchazeč o zaměstnání splnit, aby mohl tyto služby využívat. V této kapitole jsem se 

také pokusil objasnit fungování individuálního akčního plánu v praxi. 

V kapitole páté jsem představil aktivní politiku zaměstnanosti v České republice, 

včetně charakteristiky jejích nástrojů. 

V šesté kapitole věnuji pozornost zabezpečení v nezaměstnanosti. Zkoumám 

pravidla, která upravují poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

uchazeči o zaměstnání.  

V sedmé kapitole se zabývám postavením osob se zdravotním postižením na trhu 

práce. Právní nástroje, které by jim měly pomoci najít nebo si udržet zaměstnání, v souladu 

s principem rovnosti a zákazu diskriminace, jsou v této kapitole též shrnuty. 

V kapitole osmé jsem pojednal o zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí na území 

České republiky. Pečlivě jsem je odlišil podle jejich práv na českém trhu práce. Poté jsem 

probral a porovnal povolení k zaměstnání se zaměstnaneckou a modrou kartou. 

V deváté kapitole je vymezena působnost a pravomoc představitelů veřejné moci a 

popsán jejich postup, který se uplatní v případě, že dojde k porušení právních předpisů o 

zaměstnanosti. 

 V závěru této diplomové práce jsem shrnul možné změny v právní úpravě 

zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti, které jsou začleněny do novely zákona o 

zaměstnanosti, jejímž navrhovatelem je Vláda České republiky. 

 Text diplomové práce odpovídá právnímu stavu ke dni 23. 4. 2015. 
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1. Právo na práci a právo na zaměstnání 

 

1.1 Vymezení práva na práci v Ústavním pořádku České republiky 

 

 Právo na práci je jedním ze základních sociálních práv, které jsou součástí 3. 

generace lidských práv
1
. Obsah práva na práci prošel poměrně razantním historickým 

vývojem od charitativního pojetí v období rozkladu feudální společnosti, až po dnešní 

humanistické chápání tohoto práva. 

 Právo na práci patří mezi základní lidská práva, která jsou pojímána jako přirozená 

práva člověka jako lidské bytosti. Lidská práva jsou základním obsahovým elementem 

soudobého práva.
2
 V koncepci lidských práv se vychází z toho, že tato základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezničitelné. Avšak nejedná se o 

práva neomezitelná. Mohou být omezena pouze zákonem, a to ze dvou důvodů: je-li to 

nezbytné pro výkon jiných práv a z důvodu veřejného zájmu. Musí být při tom šetřeno 

jejich podstaty a smyslu. 

 Právo na práci je zakotveno v Ústavním pořádku České republiky, a to konkrétně v 

hlavě IV. Listiny základních práv a svobod
3
. Její článek 26 odst. 1 garantuje svobodnou 

volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 

činnost. Nejedná se tedy o nárok být zaměstnaný, který by fyzická osoba mohla uplatnit u 

státu. Odst. 3 stejného článku Listiny zakotvuje právo každého získávat prostředky pro své 

životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát 

v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. Z poslední věty tohoto ustanovení vyplývá, že 

pouze občané mají nárok na plnění od státu v případě, kdy nemohou bez své viny 

vykonávat právo na práci a zároveň stát má povinnost jim takové plnění poskytnout. Každý 

má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu a rovněž právo podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost, avšak zákon může stanovit podmínky a omezení 

                                            
1 Klasifikace lidských práv podle generací, která vznikala v průběhu 60. a 70. let 20. století, vyjadřuje chronologickou 
posloupnost, ve které byly základní lidská práva a svobody implementovány do právních řádů.  
2 Gerloch, A. Teorie práva. 6. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 200. 
3 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., hlava IV. – Hospodářská, sociální a kulturní práva. 
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pro výkon určitých povolání nebo činností.
4
 Právní úprava pro cizince může být stanovena 

odlišně zákonem.
5
 Výše uvedených práv je možné se domáhat jen v mezích zákonů, které 

tato ustanovení provádějí, a tudíž je nelze uplatňovat pouze s odkazem na článek 26 Listiny 

základních práv a svobod.  

 Právo na práci implikuje též právo práci nevykonávat. Listina základních práv a 

svobod v článku 9 zakazuje podrobení kohokoliv nuceným pracím či službám. Zároveň 

vyjmenovává činnosti, na které se zákaz nevztahuje: 

 práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám 

vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, 

 vojenská služba nebo jiná služba stanovená zákonem namísto povinné vojenské 

služby, 

 služba vyžadovaná na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo 

jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, 

 jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých. 

 

 

1.2. Mezinárodněprávní dokumenty 

  

1.2.1 Aplikace mezinárodněprávních dokumentů v České republice 

 Právo na práci je zakotveno v mnoha mezinárodněprávních dokumentech, a tudíž je 

nutné vymezit jejich aplikaci ve vnitrostátním právním řádu České republiky. Euronovelou 

Ústavy
6
 byl její článek 10 změněn, čímž byl do českého Ústavního pořádku zaveden 

monistický princip pojetí mezinárodního práva a také jeho aplikační přednost, která se však 

použije jen u vnitrostátně přímo aplikovatelných ustanovení. Nyní platí, že vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je ČR vázána, jsou 

součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva. Je třeba podotknout, že i před euronovelou existovalo v českém 

                                            
4 Např. zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích v ustanovení § 60 vyjmenovává předpoklady pro výkon funkce soudce 
a přísedícího.     
5 Srov. kapitola 8 DP.  
6 Ústavní zákon č. 395/2001 Sb.  
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ústavním pořádku toto pojetí, které platilo však pouze pro mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách, kam samozřejmě právo na práci patří. Mezinárodní 

smlouvy vztahující se k hospodářským a sociálním právům, s ohledem na jejich obecnost, 

vyžadují zvláštní právní úpravu ve vnitrostátním zákonodárství, což vyplývá z výčtu a 

podmínek v ustanovení článku 41 odst. 1 Listiny.
7
 

 

1.2.2 Všeobecná deklarace lidských práv 

Všeobecná deklarace lidských práv se stala prvním významným 

mezinárodněprávním dokumentem, jenž mimo jiné obsahuje i úpravu sociálních práv. Byla 

přijala Valným shromážděním OSN dne 10. 12. 1948. Vypracovala ji Komise OSN pro 

lidská práva. Jejím cílem bylo představit obecný dokument, na jehož přijetí by se mohly 

shodnout všechny členské státy, kterých v té době bylo 58, jejichž civilizační a kulturní 

kořeny se do značné míry lišily. Této ambice se podařilo dosáhnout také proto, že 

dokument byl přijat jako deklarace, tudíž právně nezávazný, avšak udávající směr 

mezinárodního společenství k respektu základních lidských práv jednotlivců. I přes 

nezávaznost Všeobecné deklarace lidských práv, mělo její přijetí velký význam a dodnes 

slouží jako ideový zdroj při formování důležitých mezinárodněprávních dokumentů i 

katalogů základních práv národních států.  

  V článku 23 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv je zakotveno právo každého 

na práci, svobodnou volbu zaměstnání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a 

ochranu proti nezaměstnanosti. Tento článek rovněž deklaruje právo na stejný plat za 

stejnou práci bez jakékoliv diskriminace a právo pro pracující na spravedlivou a 

uspokojující odměnu, která má zajistit pro ně i jejich rodiny živobytí odpovídající lidské 

důstojnosti. 

 

 

 

 

                                            
7 Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda, II. díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: Leges, 

2011, s. 621. 
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1.2.3 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech je významný 

svým rozsahem úpravy 3. generace lidských práv a rovněž svou závazností pro smluvní 

strany, které k němu přistoupily. Byl otevřen k podpisu v New Yorku dne 16. 12. 1966. 

Zástupci Československé socialistické republiky jej na témže místě podepsali dne 7. 10. 

1968. Ratifikační proces byl završen 23. 12. 1975, kdy byly Ratifikační listiny ČSSR 

uloženy u generálního tajemníka OSN. Úplné znění Paktu bylo zveřejněno ve Sbírce 

zákonů pod č. 120/1976 Sb., ve formě vyhlášky ministra zahraničních věcí dne 10. 5. 1976, 

čímž se Pakt stal obecně závazným. Současně s ním byl ve Sbírce zákonů publikován také 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Tyto pakty se staly nejdůležitějšími 

nástroji ochrany lidských práv. V souladu s Listinou základních práv a svobod jsou součástí 

právního řádu České republiky. 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech zachází ještě 

dál než Všeobecná deklarace lidských práv a k realizaci práva na práci, které také 

deklaruje, uvádí též celou řadu významných opatření. Jedná se o programy technického a 

odborného zaškolení a výcviku, plány a prostředky k dosažení stálého hospodářského, 

sociálního a kulturního rozvoje či zajištění práv odborových organizací. Pakt předpokládá 

přijetí opatření k dosažení plné zaměstnanosti. Tento stav ale neznamená celkové 

odstranění nezaměstnanosti. Jako plná zaměstnanost je označována taková zaměstnanost, 

kdy míra nezaměstnanosti odpovídá frikční nezaměstnanosti a části nezaměstnanosti 

strukturální.
8
  

1.2.4 Evropská sociální charta 

Evropská sociální charta byla přijata v Turíně roku 1961. Jedná se o mezinárodní 

smlouvu o hospodářských a sociálních právech, jejímiž signatáři se staly členské státy Rady 

Evropy. Je katalogem evropských hospodářských a sociálních práv, na jehož přípravě se 

podílela Mezinárodní organizace práce. Rada Evropy je regionální organizací evropských 

států, která byla založena v roce 1949 v Londýně. Je to nejstarší mezivládní organizace v 

Evropě působící ve všech oblastech veřejného života kromě obrany.  

                                            
8 Více k pojmům frikční a strukturální nezaměstnanosti v kapitole 2.3 DP. 
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Jménem České a Slovenské federativní republiky byla Charta podepsána 27. 5. 

1992. Českou republiku, jako nástupnický stát, potvrdil v pozici jednoho ze signatářů 

Evropské sociální charty Výbor ministrů Rady Evropy 30. 6. 1993. S Chartou vyslovil 

souhlas Parlament České republiky, prezident ji ratifikoval a vstoupila v platnost 3. 12. 

1999. 

Jak jsem již uvedl výše, Charta upravuje širokou škálu hospodářských a sociálních 

práv. Celkově se dělí na pět částí. Česká republika se zavázala usilovat o naplňování 

principů uvedených v první části, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Jedná se 

např. o příležitost každého získat prostředky k živobytí prací a tuto si svobodně zvolit, 

spravedlivou odměnu za práci a spravedlivé pracovní podmínky, možnost sdružovat se 

v organizacích na podporu svých hospodářských a sociálních práv a kolektivně vyjednávat. 

Důležité je také právo příslušníků smluvních stran vykonávat na území kterékoli jiné 

smluvní strany výdělečnou činnost, a to za stejných podmínek jako státní příslušníci této 

smluvní strany. Jsou ovšem možná omezení tohoto práva založená na vážných důvodech 

hospodářského nebo sociálního charakteru.  

 Ve druhé části jsou výše uvedená práva konkretizována podrobnější úpravou v 

článcích a číslovaných odstavcích. Vázanost jimi je do značné míry na vůli smluvních 

stran, ale s nutností respektovat omezení ve třetí části Charty. Ve čtvrté části je stanovena 

povinnost smluvních stran podávat ve dvouletých intervalech tajemníkovi Rady Evropy 

zprávy týkající se provádění přijatých ustanovení dle druhé části Charty. Česká republika 

jich zatím podala jedenáct.
9
 Pátá část Charty umožňuje smluvním stranám v době války 

nebo v případě jiného veřejného nebezpečí přijmout opatření derogující závazky plynoucí z 

Charty v míře striktně vyžadované naléhavostí situace za předpokladu, že taková opatření 

nejsou v rozporu s jinými závazky podle mezinárodního práva. 

 V roce 1996 byla jako Revidovaná Evropská sociální charta přijata její obsahová 

novela zvyšující úroveň ochrany zaměstnanců a rozšiřující původní znění Charty o dalších 

8 článků, čímž se katalog práv rozšiřuje na 31 práv.
10

 Revidovaná Evropská sociální charta 

je reakcí na důležité sociální změny, které nastaly od roku 1961. Představuje dosud 

                                            
9 Jejich úplné znění je možné nalézt na http://www.mpsv.cz/cs/1132.  
10 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 41. 

http://www.mpsv.cz/cs/1132
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nejprogresivnější právní normu v sociální oblasti. Česká republika doposud Revidovanou 

Evropskou sociální chartu neratifikovala.  

 

1.2.5 Dokumenty Mezinárodní organizace práce 

 Mezinárodní organizace práce (MOP), která sídlí v Ženevě, se stala první 

specializovanou agenturou OSN v roce 1946, ačkoli byla založena již roku 1919. Jejím 

hlavním úkolem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských 

a pracovních práv. K tomuto účelu formuluje, přijímá a prosazuje mezinárodní pracovní 

standardy ve formě úmluv, doporučení a protokolů. 

 Struktura MOP je tripartitní. Každý členský stát je zastoupen organizací 

zaměstnanců a zaměstnavatelů a jejich postavení při formulování programů je v zásadě 

rovnocenné s postavením vlád členských států. Za nejvýznamnější prameny práva 

vytvářené MOP se dají považovat konvence neboli úmluvy, které se po absolvování 

ratifikačního procesu v členských státech stávají pro ně závaznými a zároveň členským 

státům vzniká povinnost pravidelně informovat MOP o jejich naplňování. V následujícím 

textu jsem se zaměřil na ty úmluvy MOP, které Česká republika ratifikovala a které jsou 

stále aktuální.  

 

 Úmluva č. 88 o organizaci služeb pro zprostředkování práce byla přijata 

Generální konferencí MOP 17. 6. 1948. Tehdejší Československá republika tuto úmluvu 

ratifikovala 12. 6. 1950 a v platnost pro ni vstoupila 12. 6. 1951. Úmluva zavazuje státy 

k provozování bezplatné veřejné služby pro zprostředkování práce nebo k zajištění, aby 

takové služby byly provozovány jiným subjektem. Hlavní povinností služeb pro 

zprostředkování práce, je podle této úmluvy zajištění co nejlepší organizace pracovního 

trhu. Takové opatření úmluva považuje za neoddělitelnou součást celostátního programu 

dosažení a udržování plné zaměstnanosti, rozvoje a využívání osobních zdrojů. Kde je to 
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potřebné, využije se součinnosti s jinými zúčastněnými veřejnými nebo soukromými 

orgány. Úmluva dále stanovuje požadavky na celostátní síť úřadoven pro zprostředkování 

práce, které mají být vhodně a v dostatečném počtu umístěny v souladu s potřebami 

zaměstnavatelů i pracovníků.  

 

Úmluva č. 122 o politice zaměstnanosti byla přijata Generální konferencí MOP   

9. 7. 1964. Tehdejší Československá socialistická republika tuto úmluvu ratifikovala 15. 7. 

1975 a v platnost pro ni vstoupila 15. 7. 1976. Každý členský stát úmluvy má povinnost 

vyhlásit a provádět, jako jeden ze svých hlavních cílů, aktivní politiku zaměřenou na 

podporu plné a produktivní zaměstnanosti a svobodné volby zaměstnání. Účelem takového 

přístupu je podpora hospodářského růstu a rozvoje, zvýšení životní úrovně, krytí potřeby 

pracovních sil a překonání nezaměstnanosti a neúplné zaměstnanosti. Úmluva provádění 

aktivní politiky na podporu zaměstnanosti konkretizuje jen letmo. Uvádí, že práce bude pro 

všechny, kteří mohou pracovat a hledají práci a taková práce bude co možná 

nejproduktivnější. Úmluva rovněž deklaruje právo na svobodnou volbu zaměstnání a co 

nejširší možnost, aby každý pracovník mohl získat kvalifikaci pro zaměstnání, pro které se 

nejlépe hodí. V takovém zaměstnání by mělo být pracovníkovi umožněno využívat jeho 

schopností a nadání bez ohledu na jeho původ či další aspekty, které by mohly zapříčinit 

jeho diskriminaci. Při provádění této politiky a přijímání vhodných opatření, mají státy 

náležitě přihlížet ke stupni a úrovni hospodářského rozvoje a vzájemnému vztahu mezi cíli 

v oblasti zaměstnanosti a mezi ostatními hospodářskými a sociálními cíli. Každý členský 

stát je povinen v souladu s jeho vnitrostátními podmínkami stanovit opatření, která je třeba 

přijmout k dosažení výše uvedených cílů. Zároveň musí podniknout kroky k efektivnímu 

uplatnění těchto opatření. Při provádění úmluvy je nezbytné politiku zaměstnanosti 

projednat se subjekty, jichž se mají daná opatření dotknout (zejména se zástupci pracovníků 

a zaměstnavatelů) a přihlédnout k jejich názorům, aby byla zajištěna spolupráce při 

stanovení této politiky a získávání podpory pro ni.  
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 Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů byla přijata 

Generální konferencí MOP 20. 6. 1983. Tehdejší Československá socialistická republika 

tuto úmluvu ratifikovala 21. 2. 1985 a v platnost pro ni vstoupila 21. 2. 1986. Úmluva 

definuje pojem invalida, za nějž je považována každá osoba, jejíž vyhlídky naleznout a 

zachovat si vhodné zaměstnání a dosahovat v něm postupu, jsou podstatně sníženy, 

v důsledku náležitě ověřeného tělesného nebo duševního postižení. Účelem pracovní 

rehabilitace, je umožnit, aby invalida získal nebo si zachoval vhodné zaměstnání a v něm 

postupoval, a tak mu bylo usnadněno jeho zapojení, případně opětovné zapojení do 

společnosti. Členské státy jsou povinny učinit opatření k provedení ustanovení úmluvy a při 

jejich přípravě provádět konzultace s organizacemi pracovníků, zaměstnavatelů a invalidů, 

jakož i jiných dotčených subjektů. Má se vycházet ze zásady rovných možností pro invalidy 

a ostatní pracovníky. Každý členský stát má usilovat o vyškolení a dostupnost poradců ve 

věcech pracovní rehabilitace a dalších kvalifikovaných osob, jež se budou zabývat 

poradenstvím pro volbu povolání, odbornou výchovou, zprostředkováním práce a 

zaměstnáváním invalidů.  

 

 Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce byla přijata Generální konferencí 

MOP 19. 6. 1997. Česká republika tuto úmluvu ratifikovala 9. 10. 2000 a v platnost pro ni 

vstoupila 9. 10. 2001. Úmluva definuje pojem „soukromá agentura práce“, za niž považuje 

jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu, nezávislou na veřejných orgánech, která 

poskytuje služby trhu práce, které jsou konkretizovány v jejím článku 1 odst. 1. Úmluva se 

vztahuje na všechna odvětví ekonomické činnosti a všechny kategorie pracovníků
11

, avšak 

se nepoužije pro přijímání a umisťování námořníků. Pracovníkům přijatým do zaměstnání 

v soukromých agenturách práce nesmí být odepřeno právo na svobodu sdružování a právo 

kolektivně vyjednávat. Členské státy mají dbát na to, aby soukromé agentury práce 

                                            
11  Za pracovníka se pro účely Úmluvy považuje též uchazeč o zaměstnání.  
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zacházely se svými zaměstnanci bez jakékoliv diskriminace. Na rozdíl od Úmluvy MOP č. 

122 o politice zaměstnanosti, tato úmluva do výčtu forem diskriminace přiřadila též 

diskriminaci na základě věku, která je dle mého názoru v dnešní době hodná zvláštního 

zřetele, jelikož počet jejích forem narůstá a týká se velkého počtu sociálních skupin. Dále 

úmluva upravuje např. ochranu osobních dat pracovníků při jejich zpracování soukromými 

agenturami práce, ochranu migrujících pracovníků či povinnost zajistit, aby soukromé 

agentury práce nevyužívaly ani nezprostředkovávaly práci dětí.  

 

 

1.3 Právní úprava v Evropské unii 

 

 1.3.1 Vývoj primárního práva ES/EU v oblasti zaměstnanosti 

Evropská integrace započala po 2. světové válce, v reakci na její hrozivý průběh a 

následky. Hlavním cílem tehdejších vládnoucích elit bylo zamezit opakování konfliktu a 

zabezpečit mír pro evropské obyvatelstvo. Toho mělo být dosaženo překonáním 

nacionalisticky orientovaných státních struktur v rámci sjednocené Evropy. Původní 

myšlenka ekonomické integrace, tj. společného trhu a dalších opatření směřujících ke 

zjednodušení obchodu mezi členskými státy, byla v průběhu několika dekád postupně 

rozšiřována a nyní můžeme dle mého názoru konstatovat, že bylo též dosaženo vysokého 

stupně politické a občanské integrace. Společný trh zahrnoval volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu. Pro tuto práci je zásadní kategorie osob, jimiž byli v první řadě myšleni 

pracovníci. Evropská společenství (ES)
12

 vycházela ze zásady respektování lidských práv 

a základních svobod, avšak vlastní cíle v oblasti sociální politiky chyběly. 

                                            
12 Evropská společenství v sobě zahrnují Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropské hospodářské společenství 
(EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM). ESUO zaniklo k 1. 1. 2002. Maastrichtskou 
smlouvou z roku 1992 se EHS transformovalo na Evropské společenství a došlo k vzniku Evropské unie. Lisabonskou 
smlouvou z roku 2007 zaniklo Evropské společenství a jediným nástupcem je Evropská unie, která se stala subjektem 

mezinárodních vztahů. EURATOM stále existuje.  
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K určitému posunu v názoru na sociální otázky došlo ve druhé polovině 20. století, 

zejména počátkem 70. let v souvislosti se zahájením diskuse o prosazení myšlenky oživení 

sociálního dialogu jako významného předpokladu hospodářského vzestupu. Na schůzce v 

Paříži v roce 1972 bylo vydáno společné prohlášení hlav států a vlád, v němž byla sociální 

politika postavena na stejnou úroveň jako uskutečnění hospodářské a měnové unie.
13

 

Od svého vzniku ES upravovala vlastními právními normami jen ty sociální otázky, 

které bezprostředně souvisely s volným pohybem pracovníků uvnitř ES. Bylo přijato 

nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, které 

provádí článek 48 Smlouvy o založení EHS. V článku 1 nařízení zakotvuje právo každého 

státního příslušníka členského státu na přístup k zaměstnání a na jeho výkon na území 

jiného členského státu v souladu s právními předpisy, které upravují zaměstnávání státních 

příslušníků tohoto státu. Dále deklaruje rovné zacházení pracovníka členského státu, který 

pracuje na území jiného členského státu, s tuzemským pracovníkem, a to v různých 

oblastech, včetně členství v odborových organizacích a výkonu práv spojených 

s odborovou činností. Také znemožňuje členským státům přijímat kvóty na zaměstnávání 

státních příslušníků jiných členských států. Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř 

Unie.  

V souvislosti s nutností přijmout určitá opatření v oblasti sociálního zabezpečení 

migrujících pracovníků v rámci Společenství, které předpokládal článek 51 Smlouvy o 

založení EHS, bylo přijato nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů 

sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci 

Společenství. Jeho cílem bylo koordinovaně sladit systémy sociálního zabezpečení 

členských států, aby nedocházelo k diskriminaci pracovníků na základě jejich státní 

příslušnosti. Toto nařízení bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

                                            
13 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 44. 
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č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Zásadní rozdíl mezi oběma výše 

uvedenými nařízeními spočíval v metodě, jak se měly přibližovat právní řády členských 

států. V oblasti volného pohybu pracovních sil se předpokládala harmonizace, naproti tomu 

systémy sociálního zabezpečení měly být pouze koordinovány, což je v zásadě nejvolnější 

forma přiblížení právních řádů členských států.
14

  
 

Na jednání Evropské rady 9. 12. 1989 byla přijata Charta Společenství o 

základních sociálních právech pracovníků (Sociální charta ES). Jedná se o nezávazný 

právní dokument, protože nebyl přijat všemi členskými státy. Obsah Charty vychází 

z úmluv MOP a Evropské sociální charty Rady Evropy. Upravuje sociální práva v 

souvislosti se zaměstnáním, právo na práci, spravedlivou odměnu za odvedenou práci, 

rovné postavení mužů a žen apod. I přes právní nezávaznost měla Charta svůj význam, 

neboť se stala jedním z ideových zdrojů pro tvorbu evropské legislativy v oblasti 

zaměstnanosti v následujícím období. 

  Podstatná změna situace nastala v roce 1992, kdy byla přijata Smlouva o Evropské 

unii (Maastrichtská smlouva) podepsaná 7. 2. 1992, která vstoupila v platnost 1. 11. 1993. 

Jedním z cílů EU se stala ochrana lidských práv a základních svobod spolu s vysokou 

úrovní zaměstnanosti a sociální ochranou.
15

 Podpora zaměstnanosti a práv pracovníků se 

začala pomalu stávat součástí primárního práva tj. evropských norem nejvyšší právní síly. 

 Primární právo tvoří soustava mezinárodních smluv, jejichž změna je možná 

konsensem členských států. Prameny primárního práva tvoří především zakládací 

smlouvy
16

 vyjadřující ekonomickou a posléze i politickou integraci členských států. 

Součástí primárního práva jsou i veškeré přílohy zakládacích smluv, jako protokoly, 

prohlášení, které patří k základnímu obsahu primárního práva. Do primárního práva jsou 

zahrnovány rovněž smlouvy o přistoupení, respektive o přidružení, jako právní akty 

nejvyšší právní síly.
17

 

                                            
14 Tomeš, I., Koldinská, K. Sociální právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 44. 
15 Tomeš, I., Koldinská, K. Sociální právo Evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 5. 
16 Jedná se o smlouvy, jimiž byly položeny základy tří evropských společenství - ESUO, EHS a EURATOM. 
17 Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J., Král, R., Dumbrovský, T. Evropské právo. 5. přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 197.  
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 Na právní úpravě oblasti zaměstnanosti v EU se významným způsobem podílela 

Amsterodamská smlouva podepsaná 2. 10. 1997, která vstoupila v platnost 1. 5. 1999. Její 

ustanovení mění zakládací smlouvy Evropských společenství a Evropské unie. Do Smlouvy 

o založení ES byla vložena hlava VIII. nazvaná „Nezaměstnanost“. Na základě tohoto 

zařazení můžeme hovořit o vzniku společné politiky zaměstnanosti. Členským státům a 

Společenství je uloženo pracovat na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti, 

podporovat kvalifikaci, výchovu a flexibilitu pracovníků a pracovních trhů a jejich 

přizpůsobivost požadavkům hospodářské změny, aby bylo dosaženo cílů formulovaných 

v článku 2 této smlouvy a rovněž článku 2 Maastrichtské smlouvy. Těmito cíli je myšlena 

např. vysoká úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení s muži a ženami či 

hospodářská a sociální soudržnost a solidarita mezi členskými státy. Společenství má 

přispívat k vysoké úrovni zaměstnanosti prostřednictvím podpory spolupráce mezi 

členskými státy. V případě nutnosti, doplňuje opatření přijatá členskými státy na podporu 

zaměstnanosti, s respektem k jejich kompetencím. Byl vytvořen Výbor pro zaměstnanost 

jako poradní orgán k podpoře koordinace politiky zaměstnanosti a pracovních trhů 

členských států. Tato hlava rovněž upravuje postup při přezkoumávání situace 

zaměstnanosti v ES (od platnosti Lisabonské smlouvy EU) a při prověřování provádění 

politiky zaměstnanosti členských států, která by měla zohledňovat, na základě 

koordinačního principu, orientační směry politiky zaměstnanosti stanovené Radou EU. Na 

doporučení Evropské komise, může Rada EU kvalifikovanou většinou adresovat členským 

státům doporučení, jestliže to na základě výsledků prověrky považuje za vhodné. Členské 

státy se doporučením řídit nemusí, neboť jde o prostředek tzv. „soft law“, tedy právně 

nezávazný.   

 Následné změny primárního práva
18

 již nepřinesly žádné zásadní materiální změny 

v oblasti zaměstnanosti. V důsledku přijetí Lisabonské smlouvy, byla úprava zaměstnanosti 

v nezměněném znění přesunuta do hlavy IX. Smlouvy o fungování EU, která nahrazuje 

Smlouvu o založení ES.  

 

                                            
18 Smlouva z Nice podepsaná 26. 2. 2001, která vstoupila v platnost 1. 2. 2003 a Lisabonská smlouva podepsaná 13. 12. 

2007, která vstoupila v platnost 1. 12. 2009. 
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1.3.2 Listina základních práv Evropské unie 

 V rámci jednání Evropské rady 4. 6. 1999 bylo rozhodnuto o vypracování katalogu 

lidských práv. Po desetiletích vývoje evropské integrace, dospěla politická reprezentace 

k tomuto kroku, mimo jiné i v důsledku působení judikatury Evropského soudního dvora 

(Lisabonskou smlouvou přejmenovaného na Soudní dvůr EU). Ve věci Internationale 

Handelsgesellschaft (C-11-70) Evropský soudní dvůr konstatoval, že respektování 

základních práv tvoří nedílnou součást obecných právních zásad jím chráněných a že 

ochrana takových práv, jakkoli je inspirována ústavními tradicemi společnými členským 

států, musí být zajištěna v rámci struktury a cílů Společenství.
19

 Návrh katalogu základních 

práv EU byl vypracován Konventem, což byla platforma vytvořená na bázi představitelů 

vlád a parlamentů členských států a představitelů evropských institucí. Listina základních 

práv EU byla přijata 7. 12. 2000 a prozatímně začleněna jako nezávazná politická deklarace 

ke Smlouvě z Nice. V období její právní nezávaznosti hovoříme o Chartě základních práv 

Evropské unie. Jako první v rámci EU obsahoval tento dokument zejména tradiční práva 

politická, ale i práva sociální. 

 Charta základních práv EU sice nebyla v době svého přijetí právním dokumentem, 

její význam byl přesto značný. Byla zařazena do návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu a 

později i do Lisabonské smlouvy. K zásadní změně v jejím významu došlo vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. 12. 2009. Na základě článku 6 Smlouvy o Evropské 

unii se jako Listina základních práv EU ze dne 7. 12. 2000, ve znění upraveném dne 12. 12. 

2007 ve Štrasburku, dostala na roveň primárního práva a stala se právně závaznou.
20

 

Ustanovení Listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena v prvé řadě 

orgánům, institucím a jiným subjektům EU. Členským státům jsou určena výhradně, pokud 

uplatňují právo EU, nikoliv jednají-li ve sféře čistě vnitrostátního práva. Práva upravená 

v Listině mají tedy akcesorickou povahu. Listina nijak nerozšiřuje oblast působnosti práva 

EU, nevytváří nové pravomoci či úkoly Unie ani nemění pravomoci a úkoly stanovené ve 

                                            
19 Forejtová, M. Výjimky z Listiny základních práv EU pro ČR?. Pravniprostor.cz [online]. 10.6.2014 [cit. 2014-12-02]. 
Dostupné-z:-http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/vyjimky-z-listiny-zakladnich-prav-eu-
pro-cr.  
20 Štangová, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 102-103. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/vyjimky-z-listiny-zakladnich-prav-eu-pro-cr
http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/vyjimky-z-listiny-zakladnich-prav-eu-pro-cr
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Smlouvách.
21

 

 Preambule Listiny potvrzuje zachovávání lidských práv a hodnot, které vyplývají 

z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům. Jako své ideové 

zdroje rovněž uvádí Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, 

Sociální charty přijaté Unií a Radou Evropy či judikaturu Soudního dvora EU a 

Evropského soudu pro lidská práva. Samotné znění Listiny se dělí na sedm hlav, z nichž 

šest upravuje lidská práva a svobody, přičemž sedmá hlava obsahuje obecná ustanovení 

upravující její výklad. Pro tuto práci je zásadní hlava IV, jež nese název Solidarita. 

Zakotvuje právo každého na bezplatný přístup k službám zaměstnanosti, právo každého 

pracovníka na ochranu před neoprávněným propuštěním, na slušné a spravedlivé pracovní 

podmínky, právo na kolektivní vyjednávání včetně práva na stávku, sociální zabezpečení 

v případě ztráty zaměstnání nebo jiných nepříznivých sociálních událostí apod. 

 

1.3.3 Strategie Evropa 2020 

 Jedná se o zkrácený název sdělení Evropské komise ze dne 3. 3. 2010 s podtitulem 

„Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Evropská rada ji 

schválila dne 17. 6. 2010. Navazuje na Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont platnosti 

vypršel rokem 2010, a představuje cíle pro evropské hospodářství na dalších deset let. Již 

Lisabonská strategie se neomezovala pouze na ekonomickou rovinu hospodářství, nýbrž 

zahrnovala i rovinu sociální a ekologickou. V tomto smyslu strategie Evropa 2020 

zachovává kontinuitu, avšak vzhledem k naplňování předchozí strategie a nedávné 

hospodářské krizi, své cíle formuluje méně entuziastickým způsobem. Základem nové 

strategie je pět měřitelných cílů, kterých má být dosaženo do roku 2020. Tyto jsou 

koncipovány jako celoevropský průměr jednotlivých národních cílů, vyjednaných 

                                            
21 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Listina základních práv Evropské unie. Mzv.cz [online]. 13. 4. 2011 
[cit.?2014-12-02].,Dostupné-z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/pravo_evropske_unie/lisabonska_smlouva/listina_zakladnich

_prav_evropske_unie.html. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/pravo_evropske_unie/lisabonska_smlouva/listina_zakladnich_prav_evropske_unie.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/pravo_evropske_unie/lisabonska_smlouva/listina_zakladnich_prav_evropske_unie.html
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individuálně dle aktuální situace v členských státech, které se mohou od sebe výrazně 

odlišovat.  

Pro tuto práci je zásadní první z pěti hlavních cílů, a to zvýšení zaměstnanosti ve 

věkové skupině 20 – 64 let na 75 % do roku 2020. Česká republika svým národním cílem 

kopíruje průměr EU. Další národní cíle definované pro Českou republiku jsou následující:
22

 

 Celková míra zaměstnanosti žen 65 % 

 Celková míra zaměstnanosti starších pracovníků (lidé 50+ let) 55 % 

 Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 – 24 let) o třetinu oproti roku 2010  

 Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu oproti roku 2010 

 Zvýšení produktivity práce oproti roku 2010 o 20 % 

 Snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o 30 % 

 

V porovnání s ostatními členskými státy EU se Česká republika v dosažené míře 

zaměstnanosti 20-64letých osob, dle posledních dostupných hodnot, řadí k nadprůměru 

s hodnotou 73.9 %
23

, což je o 1.2 % lepší výsledek než předpokládá predikce na rok 2015
24

. 

Na hlavní cíle strategie Evropa 2020 navazuje sedm vlajkových iniciativ, z nichž 

dvě se týkají přímo oblasti zaměstnanosti.  

Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa má napomoci k dosažení výše 

uvedeného cíle v hodnotě míry zaměstnanosti do roku 2020. Má za úkol stanovit soubor 

konkrétních opatření, která zvýší flexibilitu a zároveň jistotu na trhu práce, zlepší podmínky 

k tvorbě pracovních míst a učiní pracovní podmínky na nich kvalitnějšími. Za velmi 

důležitý bod považuji snahu zavést opatření k získávání dovedností, které lidé v zaměstnání 

dnes i v budoucnu opravdu využijí. S vědomím dynamického vývoje na trhu práce, se může 

                                            
22 Strategie Evropa 2020 a ČR. Vlada.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/evropske-
zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/.  
23 Viz příloha I. – Tabulka míry zaměstnanosti 20-64letých v členských zemích EU za 3. čtvrtletí roku 2014. Zdroj: 
Eurostat. 
24 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020. Portal.mpsv.cz [online]. 15. 12. 

2014 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf. s. 8.  

http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf
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jevit jako obtížné stanovit určité standardy dovedností, které by zůstaly delší dobu v 

platnosti. Mimo odborných znalostí a dovedností, které se na různých pracovních pozicích 

vyžadují, vidím ještě prostor k přijetí opatření ke zdokonalování sociálních dovedností jako 

např. komunikace, prezentační a vyjednávací schopnosti. V tomto smyslu je nutné apelovat 

na členské státy, aby více investovali do svých vzdělávacích systémů, což se určitým 

způsobem děje pomocí druhé vlajkové iniciativy týkající se zaměstnanosti. 

Mládež v pohybu je iniciativa podporující vzdělávání a zaměstnatelnost mladých 

lidí v Evropě. Tato skupina je jednou z nejohroženějších na trhu práce kvůli nedostatku 

praxe, ale i životních zkušeností. K podpoře pracovní mobility mladých lidí v rámci EU 

slouží několik nástrojů jako např. zvýšení rozpočtu na zahraniční studijní pobyty v rámci 

EU, širší využívání prostředků z Evropského sociálního fondu a jiných grantů, pracovní 

portál EURES či podpora mladých podnikatelů prostřednictvím zajištění mikroúvěrů na 

zahájení nebo rozvoj podnikání za zvýhodněných podmínek.  

 

 

1.4 Právo na zaměstnání  

 

Právo na zaměstnání není možné zaměnit s právem na práci. Je pojmem užším, 

neboť na rozdíl od práva na práci, nezahrnuje nezávislou práci. 

Právo na zaměstnání definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, v ustanovení § 10, jako právo fyzické osoby, která chce a může 

pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování 

zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Pracovněprávní vztahy definuje ustanovení § 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů.
25

 Zaměstnáním v pracovněprávním vztahu se rozumí pouze 

                                            
25 Výjimku tvoří jen případ, kdy je závislá práce upravena zvláštními právními předpisy – např. zákon č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů 

nebo zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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výkon závislé práce, což je, dle § 2 téhož zákona, práce, která je vykonávána ve vztahu 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji vykonává osobně. Taková práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo 

odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě. Závislá práce však může být 

vykonávána jen v pracovním poměru či na základě právních vztahů založených dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr.
 
 

Právo na zaměstnání je na jedné straně podmíněno objektivní možností fyzické 

osoby pracovat a na druhé straně ze subjektivního hlediska zájmem fyzické osoby o práci. 

Odborníci se shodli na tom, že možnost fyzické osoby pracovat lze ztotožňovat 

s pracovněprávní svéprávností.
26

 Jejím předpokladem je existence fyzické schopnosti 

pracovat a duševní schopnosti, která v sobě zahrnuje schopnost pracovat a schopnost brát 

na sebe povinnosti vyplývající z určité funkce. Pracovněprávní svéprávnost vzniká 

individuálně dosažením určitého věku.
27

 Lze ji omezit uložením trestu zákazu činnosti za 

spáchání určitých trestných činů, přestupků a jiných správních deliktů či omezením 

svéprávnosti podle občanského zákoníku. Z toho vyplývá, že může být omezena jen na 

určitou dobu, kterou stanoví orgán veřejné moci. Omezením pracovní svéprávnosti, 

vzhledem k šíři vymezení práva na zaměstnání, je omezeno i právo na práci. Vůle fyzické 

osoby pracovat je deklarována na základě písemné žádosti osobně sepsané na příslušném 

úřadě práce a poskytováním potřebné součinnosti úřadu práce k výkonu zprostředkující 

činnosti.  

 Fyzická osoba má právo svobodně si zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat ho 

na území České republiky, případně si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Tím je 

umožněn volný pohyb pracovních sil. Pokud se však nepodaří zaměstnání získat, má 

fyzická osoba nárok vůči státu na jeho zabezpečení, který lze, na rozdíl od práva na práci, 

                                            
26 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 398. 
27 Srov. § 35 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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vymáhat soudně. Tuto svou povinnost stát plní pomocí úřadů práce. V případě zaměstnání 

v zahraničí má stát povinnost pouze jeho výkon umožnit, nikoliv zabezpečit. Fyzická osoba 

má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. To je definováno v § 20 odst. 1 ZoZ 

jako zaměstnání: 

 které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, 

 jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby
28

, 

 které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce,  

 které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, 

schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní 

dosažitelnosti zaměstnání. 

  

 Odstavec 2 stejného ustanovení zužuje kritéria vhodného zaměstnání pro uchazeče o 

zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok. 

Odstavec 3 stejného ustanovení pak odlišně vymezuje vhodné zaměstnání pro uchazeče o 

zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací. Vhodné zaměstnání 

musí vždy odpovídat zdravotnímu stavu fyzické osoby, zatímco k ostatním kritériím musí 

státní orgán pouze přihlížet, ale není jimi zcela vázán.
29

  

Fyzická osoba má právo též na poskytnutí dalších služeb v souvislosti s právem na 

zaměstnání. Tím se rozumí vše, co může v oblasti zaměstnanosti podle ZoZ požadovat od 

Úřadu práce. Jedná se zejména o informace a poradenství v souvislosti s volbou povolání, 

vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, informace o volných pracovních místech, 

poskytování podpory v nezaměstnanosti, poskytování pracovní rehabilitace apod.
30

 

 

 

                                            
28 Srov. § 79 zákoníku práce. 
29 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. Doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 398. 
30 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 23. 
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1.5 Zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 

 

 Česká republika, zaměstnavatelé a další subjekty dle zvláštních předpisů
31

, jsou dle 

ustanovení § 4 ZoZ povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami 

uplatňujícími právo na zaměstnání. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána 

jakákoliv diskriminace. To samé platí i pro nabídky zaměstnání. Dle § 12 odst. 1 ZoZ je 

všem účastníkům právních vztahů vznikajících podle ZoZ zakázáno činit nabídky 

zaměstnání, které mají diskriminační charakter, nejsou v souladu s pracovněprávními nebo 

služebními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Tento zákaz se vztahuje i na nabídky 

zveřejňované Úřadem práce.
32

 V případě služebních poměrů, jako dalších forem závislé 

práce, je úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na 

zaměstnání vtělena do zvláštních předpisů, které výkon služby upravují.
33

 

Ustanovení § 4 ZoZ odkazuje na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a 

právních prostředcích ochrany před diskriminací a změně některých zákonů, obecně známý 

jako Antidiskriminační zákon. Tento zákon byl po dlouhých debatách ústavních činitelů 

schválen a je účinný od 1. 9. 2009. Předmět úpravy antidiskriminačního zákona je, dle 

vymezení v ustanovení § 1, vskutku velmi široký, avšak obsahuje méně diskriminačních 

důvodů, než obsahoval předchozí zákoník práce
34

. Zapracovává příslušné evropské 

směrnice a blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v různých 

oblastech včetně závislé činnosti, práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání i povolání či 

členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích 

zaměstnavatelů apod.  

Právo na rovné zacházení tento zákon chápe jako právo nebýt diskriminován 

z důvodů v něm stanovených. Dále definuje přímou a nepřímou diskriminaci, kterými se 

rozumí jednání nebo opomenutí, kdy se s určitou osobou zachází méně příznivě než 

s osobami jinými, a to na základě důvodů stanovených v zákoně.  Odlišují se od sebe tím, 

že v případě nepřímé diskriminace se jednání nebo opomenutí snaží působit ustanovení, 

                                            
31 Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích nebo zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. 
32 Štangová, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 156. 
33 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
34 Zákon č. 65/1965 Sb. v ustanovení § 1 odst. 4. 
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kritérium nebo praxi zdánlivě neutrálními. Nepřímou diskriminací není, pokud takové 

ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky 

k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Zákon jmenuje i další jednání, které považuje 

za diskriminační a definuje je v ustanovení § 4. Zákon rovněž v ustanovení § 6 a § 7 uvádí 

přípustné formy rozdílného zacházení, které mají přispět k větší právní jistotě v případech, 

kdy pro rozdílné zacházení existuje určitý objektivní důvod. V pracovněprávních vztazích 

je sice v § 16 odst. 2 zákoníku práce zakázána jakákoliv diskriminace, zkušenosti z praxe 

však ukazují, že interní předpisy, případně i ujednání v kolektivních smlouvách vykazují 

některou z forem diskriminace.
35

  

K obraně proti diskriminačnímu zásahu v pracovněprávních vztazích je 

legitimována osoba tímto jednáním dotčená. Má právo se u soudu zejména domáhat, aby 

bylo od diskriminace upuštěno, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a 

aby jí bylo přiznáno přiměřené zadostiučinění. Pokud byla v důsledku diskriminace dotčené 

osoby ve značné míře snížena její dobrá pověst, důstojnost nebo vážnost ve společnosti, má 

nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Její výši stanoví, s ohledem na závažnost 

vzniklé újmy a okolnosti případu, pouze soud. K úplnosti je třeba dodat, že kromě obrany 

soudní cestou, se může diskriminovaná osoba též obrátit na inspekci práce či veřejného 

ochránce práv. 

 

1.6 Povolání 

 

 Jelikož se pojmy zaměstnání a povolání často v praxi zaměňují, považuji za důležité 

zařadit do této práce kapitolu, která vymezí rozdíly mezi nimi. Pojem zaměstnání byl 

vymezen v předchozí kapitole. Povolání je užší termín než zaměstnání. ZoZ definuje 

povolání v ustanovení § 5 písm. f jako standardizovaný souhrn pracovních činností podle 

jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a 

další způsobilost. Český právní řád definuje povolání i v ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 

                                            
35 Štangová, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 172. 
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198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a 

změně dalších zákonů (Antidiskriminační zákon) jako činnost fyzické osoby vykonávaná za 

úplatu v závislém nebo nezávislém postavení, jejíž řádný výkon zvláštní právní předpisy 

podmiňují splněním kvalifikačních předpokladů, zejména dosažením předepsaného 

vzdělání a popřípadě i doby praxe.  

Z výše uvedeného vyplývá, že potřeba určité odborné způsobilosti je jednoznačným 

zužujícím prvkem pojmu povolání vůči zaměstnání. Na druhou stranu právní úprava uvádí i 

rozšiřující prvek, který spatřuji ve skutečnosti, že výkon povolání je, na rozdíl od 

zaměstnání, možný i  mimo závislou práci. V dnešní době se struktura povolání na trhu 

práce mění velmi dynamicky. V této souvislosti ZoZ v ustanovení § 6 odst. 1, písm. f 

ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí zabezpečovat tvorbu a aktualizaci Národní 

soustavy povolání, jež má být zveřejněna v elektronické podobě umožňující dálkový 

přístup
36

. Národní soustava povolání vzniká od roku 2007 a jejím garantem je stát. Tvorbu 

a aktualizaci dat v ní obsažených zajišťují Sektorové rady, které se skládají z odborníků 

jednotlivých oblastí trhu práce. Zasedají v nich zástupci zaměstnavatelů, profesních 

organizací, svazů apod. Národní soustava povolání obsahuje popis podrobných požadavků 

na pracovníky ve formě obecných a odborných kompetencí. Stává se zdrojem informací o 

reálném stavu trhu práce, zejména pro uchazeče o zaměstnání, osoby připravující se na 

budoucí povolání, vzdělávací instituce či orgány státní správy a samosprávy.  

 

1.7 Nelegální práce 

 

 Výkon práce musí být přirozeně v souladu s právním řádem, což se v praxi ne vždy 

děje, a proto je nutné vymezit způsoby, jakými práci vykonávat nelze. Pro účely ZoZ je 

nelegální práce definována v jeho ustanovení § 5 písm. e. Jedná se o: 

 výkon závislé činnosti fyzickou osobou mimo pracovní poměr (tzv. švarcsystém
37

), 

                                            
36  Katalog povolání je veřejně přístupný na webové stránce http://katalog.nsp.cz. 
37 Švarcsystém byl pojmenován po podnikateli Miroslavu Švarcovi, který začátkem 90. let jako první systematicky 
zaměstnával fyzické osoby, které formálně vystupovaly jako osoby samostatně výdělečně činné. Tato praxe byla zakázána 
zákonem 578/1991 Sb., který novelizoval tehdejší zákon o zaměstnanosti. Výslovný zákaz švarcsystému byl vypuštěn 
z právního řádu až v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který definoval závislou práci. 

Švarcystém byl poté vymezen jako jeden z druhů nelegální práce. 

http://katalog.nsp.cz/
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 výkon práce cizince bez platného povolení k pobytu na území České republiky, 

pokud je vyžadováno zvláštním právním předpisem
38

, 

 výkon práce cizince v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání (případně 

zaměstnaneckou či modrou kartou) nebo bez tohoto povolení, vyžaduje-li ho ZoZ. 

Z tohoto pravidla existuje jediná výjimka.
39

 

 

Z terminologického pohledu by dle mého názoru bylo lepší hovořit o nelegálním 

zaměstnání respektive zaměstnávání místo nelegální práce, neboť činnosti uvedené v § 5 

písm. e ZoZ jsou výkonem závislé práce. Prací v širším slova smyslu se však rozumí i 

výkon nezávislé práce (srov. kapitola 1.4 DP). Pro úplnost je nutné zmínit, že za nelegální 

práci (mimo účely ZoZ) se považuje též taková činnost, kterou právní řád zakazuje.  

Jde o výkon činností bez povolení vyžadovaného právními předpisy nebo činností 

výslovně zakázaných jako např. prodej drog. Jednání fyzické osoby, která vykonává nebo 

umožní výkon nelegální práce, se posoudí jako přestupek (srov. § 139 odst. 1, písm. c, f 

ZoZ). Podnikatel se podle § 140 odst. 1, písm. c, e ZoZ dopustí správního deliktu, pokud 

umožní výkon nelegální práce. Podle odst. 4, písm. f stejného ustanovení, mu hrozí pokuta 

až do výše 10 milionů Kč. K pokutě za výkon nelegální práce se vyjádřil Ústavní soud a 

svým nálezem, sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ze dne 9. 9. 2014, publikovaným pod č. 219/2014 Sb., 

s účinností od 20. 10. 2014, zrušil spodní hranici pokuty, která do té doby činila 250 000 

Kč. Kontrolní orgány státní správy tak mají širší prostor pro správní uvážení při ukládání 

pokut v situacích, kdy je společenská nebezpečnost konkrétního správního deliktu velice 

nízká.
40

 S argumentací Ústavního soudu, že stanovení minimální hranice pokuty by nemělo 

mít likvidační charakter, lze naprosto souhlasit. V případě drobných živnostníků, kterým 

v podnikatelské činnosti na několik hodin vypomůže člen rodiny, nelze hovořit o závažném 

porušení právních předpisů a sankce by měla být přiměřená. 

 

                                            
38 ZoZ odkazuje na zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. 
39 Výjimku tvoří převedení zaměstnankyně na jinou práci v souvislosti s výkonem práce neslučitelné s jejím těhotenstvím 
či raným mateřstvím (srov. § 41 odst. 1, písm. c zákoníku práce). 
40 Vych, J. Snížení minimální výše pokuty za nelegální zaměstnávání. Epravo.cz [online]. 11.2.2015 [cit. 2015-02-25]. 
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/snizeni-minimalni-vyse-pokuty-za-nelegalni-zamestnavani-96930.html. 
 

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/snizeni-minimalni-vyse-pokuty-za-nelegalni-zamestnavani-96930.html
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2. Nezaměstnanost 

 

2.1 Vymezení nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnanost je vážným společenským problémem s celou řadu negativních 

konsekvencí jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Vzniká z nesouladu na trhu práce, kde 

nabídka práce nedokáže uspokojit poptávku po ní. Za osobu nezaměstnanou považujeme, 

dle definice Eurostatu
41

, fyzickou osobu, která dovršila alespoň 15 let věku, která je 

momentálně bez práce, avšak ji aktivně hledá a je připravena do práce nastoupit. Osoby 

nesplňující alespoň jednu z vlastností uvedených v definici, nejsou klasifikovány jako 

nezaměstnané. Znamená to, že mezi nezaměstnané osoby neřadíme všechny, které nejsou 

v pracovněprávním vztahu nebo nepodnikají. Důležitým aspektem je aktivní hledání práce. 

Mimo obvyklé registrace na příslušné krajské pobočce Úřadu práce se za takovou činnost 

považuje také registrace u soukromé agentury zprostředkovávající zaměstnání, postup 

k založení vlastní firmy, žádost o licenci podle zvláštních zákonů či jakákoliv jiná snaha 

práci najít. U cizinců ze zemí mimo Evropskou unii je třeba neopomenout žádost o 

pracovní povolení. Tyto osoby musí být připravené začít vykonávat závislou práci nebo 

samostatnou výdělečnou činnost nejpozději do čtrnácti dnů během sledovaného období.  

 

2.2 Zjišťování míry nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnanost vyjadřuje tzv. míra nezaměstnanosti. Ta se měří jako podíl počtu 

nezaměstnaných osob k pracovním silám, které tvoří součet osob majících práci a 

nezaměstnaných osob. Pracovní síly můžeme souhrnně označit jako ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo. Do konce roku 2012 existovaly v České republice dva zdroje míry 

nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytovalo registrovanou míru 

                                            
41 Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie. Je organizační složkou Evropské komise. Jeho úkolem je harmonizovat 
a konsolidovat data, která získá od členských států, do porovnatelné podoby. Pak je předkládá dalším evropským 

institucím a ty na jejich základě rozhodují o dalších opatřeních.   
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nezaměstnanosti, která však zachycovala pouze uchazeče o zaměstnání registrované na 

úřadech práce. Druhým zdrojem bylo Výběrové šetření pracovních sil, které prováděl 

Český statistický úřad. Tento způsob poskytoval obecnou míru nezaměstnanosti v souladu 

s definicí Eurostatu tj. podíl počtu nezaměstnaných na počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel. Přesnost tohoto způsobu snižoval náhodný výběr vzorku domácností, se kterým 

se může pojit statistická odchylka. Dvojkolejnost výpočtu míry nezaměstnanosti byla mimo 

jiné i kvůli srovnávání, záměně a nesprávné interpretaci obou způsobů zjišťování 

nezaměstnanosti zrušena k 1. 1. 2013. Nahrazuje ji jediný ukazatel, a to podíl 

nezaměstnaných osob, který míru nezaměstnanosti vypočítává jako podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let ze všech obyvatel České republiky ve stejném 

věku.
42

 Nezaměstnanost se též může vykazovat jako absolutní počet nezaměstnaných. 

Nevýhodou je však nízká vypovídající hodnota pro účel srovnávání, protože nereflektuje 

demografický vývoj. Měření nezaměstnanosti nemůže být nikdy úplně přesné, neboť jen 

složitě zachycuje sezónní nezaměstnanost a samostatným problémem je nelegální práce. 

 

Míra nezaměstnanosti, která odpovídá stavu plné zaměstnanosti, bývá označována 

jako přirozená míra nezaměstnanosti a její výše se podle odhadů pohybuje ve většině 

ekonomik v rozmezí 4 % až 5 % pracovní síly.
43

 Nastává, pokud je ekonomika 

v dlouhodobé rovnováze. Ačkoliv se v tomto stavu míra nezaměstnanosti nemění, trh práce 

je neustále v pohybu a dochází k fluktuaci pracovníků mezi skupinami zaměstnaných a 

nezaměstnaných, popřípadě i skupinou osob mimo pracovní sílu. Přirozenou míru 

nezaměstnanosti ovlivňuje mnoho faktorů. Jedná se zejména o čas, který vyžaduje hledání 

práce, demografickou skladbu obyvatelstva a její vývoj, tempo růstu rozdílných sektorů 

ekonomiky, rekvalifikační systém, systém sociálního zabezpečení apod. Síla a vývoj 

jednotlivých faktorů se v jednotlivých ekonomikách liší, a tak se liší i přirozená míra 

nezaměstnanosti v různých státech.
44

 

 

                                            
42 Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti. Portal.mpsv.cz [online]. [cit. 2014-10-03]. Dostupné z: 
https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky.  
43 Urban, J. Teorie národního hospodářství. 2., doplněné a rozšířené vydání. Praha: ASPI, a.s., 2006. s. 363-364. 
44 Brčák, J., Sekerka, B., Stará, D. Makroekonomie – teorie a praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 142-144. 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/zmena_metodiky


 

 27 

2.3 Druhy nezaměstnanosti 

 

Z hlediska příčiny jejího vzniku dělíme nezaměstnanost na čtyři druhy.  

Frikční nezaměstnanost je důsledkem pohybu pracovníků mezi pracovními místy, 

což zabere určitý čas. Pracovník je krátkou dobu nezaměstnaný než nastoupí na nové 

pracovní místo. Děje se tak např. při stěhování za prací, změny zaměstnání kvůli lepším 

finančním či jiným podmínkám. Zařadíme sem i studenty, kteří po absolvování studia ještě 

nenastoupili do práce nebo obvykle ženy, které se po rodičovské dovolené vracejí do 

pracovního procesu. Lze tedy říci, že frikční nezaměstnanost je přirozeným jevem a není 

problematická. Je součástí přirozené míry nezaměstnanosti.  

Strukturální nezaměstnanost své označení odvozuje od strukturálních změn 

v ekonomice zapříčiňujících stav, kdy některá odvětví expandují a jiná naopak upadají a 

v souběhu s tím se mění poptávka po druhu pracovní síly. Kvalifikačním požadavkům na 

druhy práce, ve kterých jsou volná pracovní místa, neodpovídá dosažená kvalifikace 

pracovníků nacházejících se na daném území. Řešením mohou být rekvalifikační kurzy, ve 

kterých získají pracovníci kvalifikaci potřebnou pro obsazení volných pracovních míst. 

Jiným řešením může být změna bydliště a přesun na jiné území, kde je poptávka po 

pracovnících s danou kvalifikací. Druhou možnost vidím v českých podmínkách, vzhledem 

k nižší míře pracovní mobility, jako méně využitelnou. Za hlavní důvod tohoto tvrzení 

považuji kromě určitých zvyků obyvatelstva také nedostupnost bydlení. Strukturální 

nezaměstnanost je důležitým faktorem ovlivňujícím rozdíly v míře nezaměstnanosti pro 

jednotlivé regiony. V České republice můžeme hovořit o oblasti Ostravska, v níž 

v minulosti dominoval primární sektor (těžba černého uhlí) a sekundární sektor (těžký 

průmysl, hutnictví). V posledních dvou dekádách se ekonomická aktivita však přesunula 

hlavně do terciárního sektoru služeb. Podobně na tom bylo Kladensko, ale míra 

nezaměstnanosti v tomto regionu nedosahuje vysokých hodnot. Rozdíl proti Ostravsku 

vnímám v blízkosti hlavního města, kam velká část obyvatel Kladenska dojíždí denně za 

prací. Oproti frikční nezaměstnanosti se strukturální vyznačuje delší dobou trvání. Oba 

druhy jsou součástí přirozené míry nezaměstnanosti. Také jsou považovány za formy 
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dobrovolné nezaměstnanosti,
45

 s čímž se podle mého názoru, v případě strukturální 

nezaměstnanosti, dá polemizovat.  

Cyklická nezaměstnanost se odvíjí od ekonomického vývoje. V období 

hospodářské stagnace či poklesu roste, v období konjunktury naopak klesá. V zásadě je 

rozdílem mezi skutečnou a přirozenou mírou nezaměstnanosti. Tento druh nezaměstnanosti 

je závažným ekonomickým problémem a považuje se za nezaměstnanost nedobrovolnou. 

 Sezónní nezaměstnanost je důsledkem výkyvů poptávky po práci v určitých 

ročních obdobích. Vyskytuje se především v zemědělství, stavebnictví, či cestovním ruchu, 

tedy odvětvích vázaných na vývoj a stav počasí. Považuje se za součást frikční 

nezaměstnanosti.  

Jak už bylo naznačeno nezaměstnanost se může dělit i podle vůle pracovníka. 

Dobrovolná nezaměstnanost vyjadřuje vůli pracovníka nepracovat za daných mzdových 

podmínek. Pokud je dostatečně ekonomicky zabezpečen z jiných zdrojů, může preferovat 

volný čas před konáním práce. Dalšími důvody mohou být upřednostnění péče o rodinu, 

studium, případně hledání lépe placené práce. S tím souvisí otázka, jak vysoká má být 

sociální podpora státu, aby plnila svůj účel a zároveň nebyla demotivační pro potenciální 

pracovníky. Nedobrovolná nezaměstnanost naopak znamená existenci pracovních sil, 

které jsou ochotny pracovat za mzdu obvyklou na trhu práce, avšak přesto nemohou práci 

najít. 

 

Dále existují jisté skutečnosti, které nezaměstnanost zkreslují. Skrytá 

nezaměstnanost zahrnuje osoby, které práci nemají, ale nejsou registrovány na příslušném 

úřadě práce nebo byly z jeho evidence vyřazeny. Může se jednat jak o osoby, které by při 

dostatečné nabídce práci přijali, tak o osoby o práci neusilující. Neúplná nezaměstnanost 

se týká pracovníků, kteří musí pracovat na zkrácený úvazek, ačkoliv by chtěli pracovat na 

plný úvazek. Může se vyskytnout situace, kdy se střídají o jediné pracovní místo s jinou 

osobou. Nepravá nezaměstnanost zahrnuje osoby, které jsou sice vedeny jako 

nezaměstnané na příslušném úřadě práce, ale pouze kvůli sociálním výhodám. 

Zprostředkovanou práci odmítají a často si přivydělávají nelegální prací. 

                                            
45 Brčák, J., Sekerka, B., Stará, D. Makroekonomie – teorie a praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 145. 
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Dlouhodobá nezaměstnanost je dle definice Eurostatu nezaměstnanost osoby 

aktivně hledající práci déle než dvanáct měsíců.
46

 Postihuje zejména osoby, které jsou 

určitým způsobem znevýhodněny na trhu práce. Můžeme zmínit osoby zdravotně 

postižené, osoby s nízkou kvalifikací nebo osoby, jejichž věk se blíží věku důchodovému 

apod. Dá se říci, že platí pravidlo: Čím déle je osoba nezaměstnaná, tím složitější je pro ni 

návrat do pracovního procesu. Nejen že se snižuje schopnost pracovat, ale mnohdy i ochota 

pracovat. Potíže jednotlivce spojené s nezaměstnaností více rozeberu v následující kapitole. 

 

2.4 Důsledky nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnanost je obecně chápána jako negativní jev, avšak pokud nepřekračuje 

přirozenou míru (srov. kapitola 2.2 DP), nejsou její důsledky pro společnost jako celek 

nebezpečné. Se zvyšující se mírou nezaměstnanosti úměrně roste napětí ve společnosti. 

Nejrizikovější je dlouhodobá nezaměstnanost většího počtu fyzických osob 

koncentrovaných na relativně malém prostoru, odkud se může šířit frustrace do celé 

společnosti a podněcovat radikální názory vedoucí až k narušování veřejného pořádku. Pro 

srovnání, nebýt hospodářské krize a s ní spojené obrovské nezaměstnanosti v 30. letech 

minulého století, nástup nacistů k moci následovaný vyvoláním 2. světové války by byl jen 

obtížně představitelný.  

Vysoká míra nezaměstnanosti má vliv na nárůst dalších nežádoucích společenských 

jevů jako kriminalita či zneužívání návykových látek a rovněž je častým impulsem 

k protivládním demonstracím. Mimo sociálních důsledků, má vysoká míra nezaměstnanosti 

na společnost i ekonomické dopady. Nezaměstnaní nepřispívají do státního rozpočtu 

daňovými ani pojistnými odvody a na druhé straně mají nárok na plnění od státu ze 

systému sociálního zabezpečení. Jejich kupní síla je velmi nízká, což se negativně odráží na 

hospodářství. Vzhledem k uvedenému se pozitivní motivace k vytváření či zachování 

                                            
46?Glossary:Long-term-unemployment.-Ec.europa.eu-[online].-[cit.-2014-10-03].-Dostupné-z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Long-term_unemployment. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Long-term_unemployment
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pracovních míst a vyžívání prostředků aktivní politiky zaměstnanosti jeví jako velice 

efektivní cesta k zachování stability ve společnosti. 

Celkový pohled na nezaměstnanost může být zkreslující, neboť statistická čísla nic 

nevypovídají o jejích důsledcích pro jednotlivce. Za obecně platnou lze brát tezi: Čím déle 

zůstane jednotlivec bez práce, tím negativnější důsledky pro něj a jeho nejbližší okolí to 

bude mít. Ztráta zaměstnání může mít na jednotlivce dopady v různých životních oblastech.    

Z ekonomického hlediska s sebou nese výpadek příjmu jednotlivce. K překlenutí 

období bezprostředně navazujícího na ztrátu zaměstnání, slouží instituty odstupného, dle § 

67 a § 68 zákoníku práce, a podpory v nezaměstnanosti (srov. kapitola 6 DP). Pokud 

jednotlivec v tomto období nenastoupí do nového zaměstnání, jeho situace se stane tíživou. 

Musí se vypořádat se snížením životní úrovně, na kterou byl zvyklý. Zásadním problémem 

se stává rovněž schopnost splácet závazky vůči věřitelům. V roce 2014 byla zadlužena 

necelá třetina obyvatel České republiky. Do tohoto množství jsou započítány pouze 

výpůjčky či úvěry a nikoliv jiné závazky jako např. plnění výživného. Kromě odstupného a 

podpory v nezaměstnanosti se též doporučuje, pro případ ztráty zaměstnání, disponovat 

finanční rezervou ve výši 3 – 6 násobku měsíčních nutných výdajů. Dle posledních 

průzkumů však 40 % obyvatel České republiky žije bez finanční rezervy, což odpovídá 

evropskému průměru.
47

 

Práce hraje v životě jedince centrální roli, skrze níž se definuje jeho postavení ve 

společnosti. U dlouhodobě nezaměstnaných dochází ke snížení četnosti sociálních kontaktů 

a postupné ztrátě sociálního statusu, což s sebou nese negativní důsledky pro jejich osobní 

identitu a sebeúctu. Důvodem pro přerušení některých sociálních kontaktů (zvláště se 

zaměstnanými osobami) může být i pocit vlastní stigmatizace ztrátou zaměstnání. Pro 

řešení situace nezaměstnaného jedince je důležité fungování sítě sociálních kontaktů, která 

zahrnuje primárně nejbližší rodinu, vzdálenější příbuzenstvo a přátele. V případě 

                                            
47 Češi dluží více, ale lépe splácejí. Ceskatelevize.cz [online]. 12.3.2015 [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/304600-cesi-dluzi-vice-ale-lepe-splaceji.  
Čtyři z deseti Čechů nemají žádné úspory, ukázal průzkum. Ceskatelevize.cz [online]. 2.2.2015 [cit. 2015-03-22]. 
Dostupné-z:-http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/300354-ctyri-z-deseti-cechu-nemaji-zadne-uspory-ukazal-
pruzkum. 
„Mini“ finanční plán, který Vás připraví na ztrátu zaměstnání. Kurzy.cz [online]. 24.2.2015 [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/zpravy/377148-mini-financni-plan-ktery-vas-pripravi-na-ztratu-zamestnani. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/304600-cesi-dluzi-vice-ale-lepe-splaceji
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/300354-ctyri-z-deseti-cechu-nemaji-zadne-uspory-ukazal-pruzkum
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/300354-ctyri-z-deseti-cechu-nemaji-zadne-uspory-ukazal-pruzkum
http://www.kurzy.cz/zpravy/377148-mini-financni-plan-ktery-vas-pripravi-na-ztratu-zamestnani
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osamocených jedinců je vhodné zapojení komunity, zejména na bázi etnické nebo 

náboženské příslušnosti. Síť sociálních kontaktů může nezaměstnanému poskytnout 

morální podporu a materiální pomoc. Rovněž je její použití vhodné k zajištění nového 

zaměstnání. Díky nízké míře formalizmu se jedná o velice efektivní řešení, jehož při 

hledání nových zaměstnanců používají i zaměstnavatelé.
48

 

Čím déle je jedinec bez práce, tím je větší možnost, že se u něj budou rozvíjet 

zdravotní potíže psychického i tělesného charakteru. Prožívání ztráty práce je velice 

individuální, v závislosti na různých faktorech jako např. osobní dispozice, věk, pohlaví, 

dosažené vzdělání či rodinné zázemí. Pro většinu lidí je tato sociální událost značně 

stresující. Mohou se u nich vyskytnout neurotické potíže, které provází nespavost, stavy 

úzkosti a vnitřní napětí. Takový člověk se cítí více unavený, než by odpovídalo jím vydané 

energii. Často se dostavují pocity osobního selhání a existenciální krize spojené s obavami 

z budoucnosti. Nahromaděný stres se projevuje i ve zvýšeném riziku propuknutí 

kardiovaskulárních onemocnění, zažívacích potíží apod. V závislosti na povaze jednotlivců 

postižených ztrátou práce, se mohou někteří pokoušet najít cestu z bezvýchodné situace 

metodou úniku (např. prostřednictvím konzumace návykových látek) nebo metodou agrese, 

za jejíž příklad lze označit zejména domácí násilí nebo identifikaci s extremistickými 

skupinami.
49

 

V souvislosti s hledáním pozitivního řešení, byl odborníky sepsán Psychologický 

intervenční program pro nezaměstnané
50

, který formuluje doporučení pro překonání 

krizového období ztráty práce. Pro příklad uvedu některá z nich: 

 Sledovat dění kolem sebe, udržovat neustálý kontakt s trhem práce a s širším 

sociálním okolím. 

 Rozšířit si právní vědomí a dobře znát práva a povinnosti nezaměstnaného. 

 Promyslet si úspornou životní strategii. 

 Důsledně pečovat o své zdraví. 

                                            
48 Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994, s. 56, 62, 69-71. 
49 Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, s. 84, 
87. 
50 Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, s. 
119-122. 
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 Naplánovat si pravidelné denní aktivity. 

 

2.5 Transformace českého trhu práce a vývoj nezaměstnanosti po 

         roce 1989 

 

V centrálně plánovaném hospodářství ČSSR byla prakticky nulová nezaměstnanost, 

ovšem na úkor produktivity práce. Trh práce byl deformován a existovala nadbytečná 

zaměstnanost. V souladu s existencí pracovní povinnosti, hrozil osobám, které se jí chtěli 

vyhnout, trestněprávní postih za trestný čin příživnictví
51

. Zaměstnanci pracovali často celý 

život u jednoho zaměstnavatele, a tudíž nebylo nutné se zabývat pracovní mobilitou. Po 

roce 1989 došlo k uvolnění ekonomiky a přechodu na tržní hospodářství. S tím souviselo 

mimo jiné i zrušení mnoha pracovních míst, která se ukázala jako neproduktivní. Postupně 

se měnilo sektorové zaměření ekonomiky. Klesal podíl primárního sektoru – těžby surovin 

a zemědělství. Ještě více klesal podíl sekundárního sektoru, obzvláště těžkého průmyslu. 

V souvislosti se vzájemnou propojeností těžby surovin a těžkého průmyslu, vznikala 

nejvyšší míra nezaměstnanosti v regionech s velkou koncentrací podniků takto sektorově 

orientovaných. Jedná se zejména o Ostravsko, ale také Podkrušnohoří či Kladensko. 

Naopak v důsledku obnovené možnosti podnikat, rychlým tempem narůstal terciární sektor 

služeb.  

Nezaměstnanost se objevila na počátku roku 1990 s mírou 0.1 %. Za další rok 

narostla o  1 %. a v lednu 1992 dosáhla výše 4.4 %. Trochu nečekaně se pak jevil její 

následný pokles a stabilizace na hodnotě jemně oscilující okolo 3 %. K tomuto stavu 

dopomohla řada faktorů. Tempo strukturálních změn v ekonomice nebylo příliš rychlé, 

celkem dobře fungovala aktivní politika zaměstnanosti, velké množství nezaměstnaných se 

uplatnilo v poddimenzovaném terciárním sektoru. Dobrá vzdělanost českých pracovníků a 

geografická blízkost prosperujících zemí jako Německo či Rakousko také sehrála svou roli.   

Pro srovnání je zajímavý fakt, že míra nezaměstnanosti jiných transformujících se 

                                            
51 Skutkovou podstatu příživnictví naplnil ten, kdo se soustavně vyhýbal „poctivé práci“ nebo si prostředky k obživě 
opatřoval jiným nekalým způsobem. Takto vágní ustanovení umožnilo trestat širší spektrum osob. Právní úpravu 

obsahoval trestní zákon č. 86/1950 Sb. v § 188a respektive trestní zákon č. 140/1961 Sb. v § 203. 
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ekonomik střední a východní Evropy dosahovala v té době obvykle dvouciferných 

hodnot.
52

  

Od roku 1997 se však míra nezaměstnanosti v České republice začala postupně 

zvyšovat a vrcholu dosáhla v lednu 2000, kdy činila 9.8 %. V té době se dokončovala 

transformace české ekonomiky a ekonomický růst slábnul. Následné ekonomické oživení 

opět snížilo míru nezaměstnanosti.
53

  

Vývoj se záhy obrátil a na počátku roku 2004 byla prolomena psychologická 

hranice 10 %. Poté míra nezaměstnanosti s drobnými výkyvy nabrala klesající trend a 

nejlepšího výsledku bylo dosaženo v polovině roku 2008, kdy její hodnota činila rovných 5 

%. V důsledku celosvětové hospodářské krize však za krátkou dobu rychle vzrostla a na 

vysokých hodnotách se držela. V současné době sledujeme postupný pokles míry 

nezaměstnanosti. V březnu 2015 činil podíl nezaměstnaných osob 7.2 %.
54

 Tento pozitivní 

trend by měl podle prognózy Ministerstva práce a sociálních věcí pokračovat i v nejbližších 

letech.
55

 

Výše uvedené statistiky jsou velmi zavádějící, neboť metodika výpočtu míry 

nezaměstnanosti byla dvakrát změněna, a to v polovině roku 2004 a počátkem roku 2013. 

V důsledku toho nemají naměřené výsledky vypovídající hodnotu ve smyslu možnosti 

jejich relevantního porovnání. Zajímavostí je fakt, že při každé ze změn metodiky výpočtu 

míry nezaměstnanosti, byla její hodnota podle nové metodiky vždy nižší než podle 

metodiky předchozí.
56

 V této souvislosti se nabízí spekulativní otázka, zda hlavním 

důvodem pro změnu nebylo udržet míru nezaměstnanosti na hodnotách, jejichž prezentace 

bude pro veřejnost přijatelná. V kapitole 2.2 DP jsem uvedl, že vykazování 

nezaměstnanosti podle absolutního počtu nezaměstnaných má nízkou vypovídající hodnotu 

pro účel srovnávání. Česká republika se v posledních dekádách vyznačuje vcelku stabilním 

počtem osob ve věku 15 – 65 let, a proto srovnávat na základě absolutního počtu 

                                            
52 Švejnar, J. a kol. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Praha: Academia, 
1997, s. 18, 237-239.  
53 Jírová, H. Deformace na českém trhu práce. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002, s. 18.  
54 Statistiky nezaměstnanosti. Portal.mpsv.cz [online] [cit. 2015-04-08]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.  
55.Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů. Mpsv.cz [online] [cit. 2015-03-05]. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/cs/869. 
Statistiky nezaměstnanosti. Portal.mpsv.cz [online] [cit. 2015-03-06]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz.   
56 Viz příloha II. – Registrovaná nezaměstnanost k 31.12. od roku 1993. 
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nezaměstnaných má podle mého názoru smysl. Problémem je také existence neregistrované 

nezaměstnanosti, ale tu nemůže zapracovat žádná metodologie.  

V lednu 2014 Úřad práce evidoval 639 274 uchazečů o zaměstnání, což byla 

nejvyšší hodnota za dobu existence České republiky. Míra nezaměstnanosti přitom dosáhla 

„pouhých“ 8.6 % a v nabídce Úřadu práce bylo pouhých 36 394 volných pracovních míst. 

Situace se naštěstí zlepšila a v meziročním srovnání ubylo z evidence Úřadu práce v lednu 

následujícího roku 83 083 uchazečů o zaměstnání a zároveň přibylo 25 906 nových volných 

pracovních míst.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 Statistiky nezaměstnanosti. Portal.mpsv.cz [online] [cit. 2015-03-06]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz. 
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3. Státní politika zaměstnanosti  

 

3.1 Pojetí a funkce pracovního práva 

 

3.1.1 Pojetí pracovního práva 

Ve své práci se věnuji problematice nezaměstnanosti, což je jedna z oblastí, které 

upravují normy pracovního práva. Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které 

upravují tři oblasti, z nichž historicky nejstarší a nejdůležitější je individuální pracovní 

právo.
58

 

 Individuální pracovní právo je obvykle pojímáno jako soubor právních vztahů, ve 

kterých pracovní sílu fyzické osoby užívá za odměnu jiný subjekt – zaměstnavatel. Jím 

může být osoba právnická i osoba fyzická. Jedná se o vztahy mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci. Stěžejním právním předpisem v této oblasti pracovního práva je zákoník 

práce, který upravuje právní vztahy při výkonu závislé práce. K první kodifikaci 

pracovního práva došlo zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších 

předpisů. Vycházel ze zásady „co není dovoleno, je zakázáno“. Nový zákoník práce, tj. 

zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vychází ze zásady opačné, tedy „co 

není zakázáno, je dovoleno“, která je jednou ze základních zásad soukromého práva.  

 Vývoj individuálního pracovního práva je v posledních letech velmi dynamický. 

Některé z více než třiceti novel zákoníku práce byly dílčího rázu, avšak jiné měly charakter 

koncepčních změn. V září 2013 byla přijata důležitá novela, která mění nejen zákoník 

práce, ale i řadu dalších zákonů. Je to zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, tzv. změnový zákon. Zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přináší vedle změn terminologických i některé instituty 

nové, případně institutům dosavadním dává nový obsah. Úkolem změnového zákona je 

promítnout všechny tyto změny do příslušných právních předpisů, včetně zákoníku práce. 

Je možné říci, že tento zákon představuje druhou etapu rekodifikace soukromého práva, jež 

                                            
58 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 3. 
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by bez provedení těchto změn byla v praxi pouze obtížně aplikovatelná. 67. část tohoto 

zákona se týká změn právní úpravy zákoníku práce.
59

 

 Druhou oblastí pracovního práva, jež se v řadě případů prolíná s právem 

individuálním, je pracovní právo kolektivní. Jedná se o soubor právních norem 

upravujících vztahy mezi orgány, jež reprezentují kolektivy zaměstnanců na straně jedné a 

jednotlivými zaměstnavateli, případně jejich sdruženími na straně druhé. Jejich hlavním 

cílem je zlepšovat pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Hlavní právní normou v této 

oblasti je zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Upravuje pravidla pro postup smluvních stran, stanoví procesněprávní podmínky pro 

kolektivní vyjednávání, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy, a to buď podnikové 

nebo kolektivní smlouvy vyššího stupně.
60

 Hmotněprávní podmínky pro uzavírání 

kolektivních smluv jsou stanoveny v zákoníku práce. 

 Třetí oblastí pracovního práva je oblast zaměstnanosti, které se ve své práci věnuji. 

Upravuje vztahy vznikající při realizaci práva občana na práci zakotveného v čl. 26 Listiny 

základních práv a svobod. Je upravována veřejnoprávními metodami, a tudíž má blízko ke 

správnímu právu, a to i z hlediska subjektů, jejichž vztahy upravuje, neboť na jedné straně 

stojí moc veřejná (státní orgány) a na druhé straně stojí soukromoprávní subjekty, tj. občan 

a zaměstnavatel.
61

 V této oblasti je stěžejním právním předpisem zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jehož ustanoveními se podrobně zabývám v 

dalším textu své práce. 

 

3.1.2 Funkce pracovního práva 

 Hlavní funkcí pracovního práva je funkce ochranná. Původně byla zaměřena 

hlavně na ochranu života a zdraví zaměstnanců. Postupně se však rozšiřovala a začala 

chránit i jejich další zájmy jako např. stabilitu pracovního poměru. Ochranná funkce 

pracovního práva se projevuje v řadě pracovněprávních institutů. Omezení smluvní 

svobody ve prospěch zaměstnance, který je ekonomicky slabší stranou smluvního vztahu,  

                                            
59 Vysokajová, M. Změny v zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Rekodifikace & praxe č. 
7/2013, s. 3 a násl. 
60 Blíže ke kolektivnímu vyjednávání: Tröster, P., Knebl, P. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář. 1. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014. 
61 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 4. 
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je typickým rysem pracovního práva. Intenzita ochrany zaměstnance je však v různých 

zemích odlišná.  

 Další důležitou funkcí pracovního práva je funkce organizační. Jejím účelem je 

umožnit zaměstnavateli, aby mohl plnit své úkoly a aby současně byla stanovena pravidla 

pro fungování trhu práce.  

 

3.2 Pojetí státní politiky zaměstnanosti v České republice 

 

Cílem státní politiky zaměstnanosti v České republice je dosažení plné 

zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Její zabezpečování upravuje zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (ZoZ). Tato právní úprava je 

zpracována a doplňována v souladu s právem EU a také reflektuje závazky plynoucí pro 

Českou republiku z mezinárodněprávních dokumentů a z jejího členství v 

dalších mezinárodních organizacích. Státní politika zaměstnanosti si klade za cíl dosažení 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle na trhu práce. Jejím úkolem je 

zabezpečovat právo občanů na zaměstnání a provádění dalších činností, jak jsou stanoveny 

v demonstrativním výčtu ustanovení § 2 odst. 1 ZoZ. Jedná se např. o 

 sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů 

pro pracovní uplatnění fyzických osob, 

 koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu 

práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání 

pomoci z Evropského sociálního fondu
62

, 

 poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu 

práce, 

 poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

                                            
62 Evropský sociální fond (ESF) se řadí mezi strukturální fondy EU. Je nejdůležitějším finančním nástrojem k realizaci 
Evropské strategie zaměstnanosti. Jeho úkolem je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního 
začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Více o ESF se lze dozvědět 

na webových stránkách http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf.  

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf
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 opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez 

ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením a s 

dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným 

rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob, 

 usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a 

z území České republiky do zahraničí. 

 

Státní politiku zaměstnanosti můžeme členit na pasivní politiku zaměstnanosti, 

která směřuje k zmírnění následků nezaměstnanosti. Jejím typickým nástrojem je 

poskytování podpory v nezaměstnanosti a je možné sem zařadit i poskytování podpory při 

rekvalifikaci. V tomto bodě považuji za nejdůležitější neustále hledat rozumnou výši 

podpory, aby na jedné straně dokázala zajistit základní životní potřeby nezaměstnané 

fyzické osoby, ale na druhé straně byla nastavena motivačně ve smyslu zachování snahy 

najít si nové pracovní místo. Aktivní politika zaměstnanosti se vyznačuje snahou 

zachovat vysokou míru zaměstnanosti. Tvoří ji souhrn preventivních a aktivních opatření, 

která mají přispívat k tvorbě pracovních míst a uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu 

práce.  

 

 3.3 Subjekty podílející se na státní politice zaměstnanosti v České 

        republice 

 

Jak již plyne z názvu a ustanovení § 2 odst. 2 ZoZ, státní politiku zaměstnanosti 

vytváří stát. Státní správu v této oblasti vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

Úřad práce České republiky. Mimo těchto subjektů se na státní politice zaměstnanosti 

podílejí i zaměstnavatelé a odborové organizace. ZoZ také ve stejném ustanovení uvádí 

demonstrativní výčet dalších subjektů, s nimiž stát spolupracuje při provádění státní 

politiky zaměstnanosti. Jedná se např. o profesní organizace, územní samosprávné celky či 

sdružení osob se zdravotním postižením. Úřad práce vytváří dle potřeby poradní sbory 
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složené z uvedených subjektů, za účelem koordinace postupů a zohledňuje jejich stanoviska 

při provádění státní politiky zaměstnanosti. Dá se tedy shrnout, že na státní politice 

zaměstnanosti se podílejí všechny subjekty, jichž se dotýká, což je důležité zejména 

v existenci zpětné vazby na opatření prováděná státem. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí má působnost stanovenou v § 6 ZoZ. Jeho 

úkolem je usměrňovat a kontrolovat výkon státní správy a dodržování zákonnosti při 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. K tomu zpracovává celostátní koncepce a 

programy státní politiky zaměstnanosti, rozvíjí spolupráci v oblasti zaměstnanosti na 

mezinárodní úrovni, především kooperuje s EU. Dále řídí Úřad práce, analyzuje trh práce a 

přijímá opatření k udržení rovnováhy na něm, spravuje a poskytuje prostředky na 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti nebo zajišťuje vedení centrálních evidencí 

související se zaměstnaností. 

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Jeho organizační strukturu 

upravuje zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů. Člení se na generální ředitelství se sídlem v Praze a krajské pobočky, jejichž 

součástí jsou kontaktní pracoviště, která jsou nejblíže občanům. Obvody působení 

krajských poboček úřadu práce se shodují s územím krajů podle jiného zákona
63

. Věcná 

působnost generálního ředitelství Úřadu práce je vymezena v § 8 ZoZ. Zahrnuje např.: 

 sledování a vyhodnocování celkové situace na trhu práce a v návaznosti na to 

přijímání opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce, 

 zajišťování podkladů a stanovisek pro ministerstvo ke zpracování koncepcí a 

programů státní politiky zaměstnanosti, 

 přijímání opatření na podporu a dosažení rovného zacházení se všemi osobami na 

trhu práce, které mohou být znevýhodněny z hlediska jejich národnosti, pohlaví, 

zdravotního stavu, náboženského přesvědčení apod. 

                                            
63 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České 

národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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 spolupráce se zahraničními institucemi při plnění závazků v oblasti zaměstnanosti 

vyplývajících z právních předpisů EU nebo mezinárodních smluv, 

 vedení evidence agentur práce, udělování a odjímání povolení fyzickým či 

právnickým osobám k činnosti zprostředkovatele zaměstnání. 

 

Místní příslušnost krajských poboček Úřadu práce je vymezena v ustanovení § 8a 

odst. 2 ZoZ. Obecně se řídí místem, ve kterém je nebo má být vykonáváno zaměstnání. 

Věcná příslušnost je stanovena v odst. 1 stejného ustanovení. Část úkolů svěřených 

krajským pobočkám je obdobou úkolů generálního ředitelství, pouze s rozdílem místně 

omezené působnosti. V kompetenci krajských poboček jsou zejména následující činnosti: 

 Zajišťování zprostředkování zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání. 

 Poskytování informačních a dalších služeb v oblasti zaměstnanosti a 

pracovněprávních vztahů fyzickým osobám a zaměstnavatelům. 

 Vyplácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 

 Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a poskytování příspěvků v této 

oblasti. 

 Vedení jednotlivých evidencí v oblasti zaměstnanosti pro daný kraj a poskytování 

informací z nich do centrálních evidencí vedených ministerstvem. 

 

Úřadu práce náleží plnění úkolů i v jiných oblastech, které však se zaměstnaností 

více či méně souvisí.
64

 

 

 

 

 

                                            
64 Jedná se o úkoly vymezené v § 4 odst. 1 písm. b-h zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 
souvisejících zákonů. Konkrétně např. v oblastech státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo dávek pěstounské 

péče. 
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3.4 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 

 
Jedná se o dokument vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který byl 

schválen usnesením Vlády č. 835 dne 15. 10. 2014. Má přispět k naplnění národních cílů, 

které si Česká republika stanovila v souvislosti s přijetím strategie Evropa 2020. Popisuje 

současný stav a směřování trhu práce v České republice, označuje problémové oblasti a 

navrhuje opatření k řešení. Tyto oblasti se staly zdrojem k vytvoření čtyř hlavních priorit, 

kterými jsou: 

 podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce, 

 podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce, 

 podpora přizpůsobení podniků a zaměstnanců změněným potřebám trhu práce, 

 rozvoj veřejných služeb zaměstnanosti. 

  

 Sama strategie, s ohledem na svou značnou obecnost, předpokládá vznik 

konkrétních opatření k docílení výše zmíněných priorit, a to jak legislativní, tak i 

nelegislativní povahy. K naplnění této strategie mají být využity dílčí dokumenty s kratší 

časovou působností. Konkrétně se jedná o Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace 

na trhu práce na léta 2014 – 2017 a Realizační plán programu Záruky pro mládež České 

republiky. Zvláště v Aktivizačních opatřeních lze již nalézt konkrétní náměty k úpravě 

legislativy v oblasti zaměstnanosti. Pro příklad bych uvedl následující změny, které dle 

mého názoru stojí za pozornost: 

 Odstupňování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst dle výše míry 

nezaměstnanosti. 

 Zavedení možnosti přiznání podpory při rekvalifikaci uchazečům o zaměstnání, 

kteří si rekvalifikaci zabezpečili sami dle § 109a ZoZ. 

 Omezení možnosti využít tzv. nekolidující zaměstnání vybranými profesemi. 

 Zavedení specifického nástroje aktivní politiky zaměstnanosti do ZoZ – 

Společensky účelná pracovní místa určená pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou 

absolventy. 
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 Příprava právní úpravy příspěvku v době částečné nezaměstnanosti (tzv. kurzarbeit). 

 Propojení informačních systémů Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, 

případně i Finančního úřadu a umožnění náhledu do databází v případě jednání 

s uchazečem o zaměstnání či zaměstnavateli.  

 

Společensky účelná pracovní místa pro absolventy považuji za dobré opatření 

v krátkodobém horizontu, neboť řeší již vzniklý problém. Myslím si, že k nalezení 

systémového řešení je zásadní otázka nastavení vzdělávacích institucí a reflexe potřeb 

zaměstnavatelů, jakož i vzájemná spolupráce směřující k zapojení studentů do praxe již při 

studiu. Propojení informačních systémů je dle mého názoru klíčovým úkolem 

k zefektivnění spolupráce v rámci státní správy, a to nejen na úseku zaměstnanosti. Mělo by 

se tím mimo jiné i zrychlit vyřizování žádostí klientů. Je potřeba systémy po propojení 

náležitě zabezpečit, aby nemohlo dojít k úniku citlivých osobních údajů. 

 K naplňování cílů Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020, bude možné 

využít i finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, konkrétně prostřednictvím 

operačního programu Zaměstnanost na léta 2014 – 2020
65

, jehož schválení Evropskou 

komisí se předpokládá v červnu 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
65 Úplné znění operačního programu Zaměstnanost na léta 2014 – 2020 a geneze jeho schvalovacího procesu jsou veřejně 
přístupné na webových stránkách Evropského sociálního fondu v České republice: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-

2014-2020.  

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
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4. Zprostředkování zaměstnání 

  

4.1 Pojem zprostředkování zaměstnání 

 

Zprostředkování zaměstnání je zásadní činností na trhu práce. Umožňuje na jedné 

straně pracovníkovi sehnat zaměstnání a na druhé straně zaměstnavateli sehnat 

zaměstnance. Právní úprava obsažená v ZoZ za zprostředkovatele zaměstnání označuje 

krajské pobočky Úřadu práce a agentury práce, jimiž jsou právnické nebo fyzické osoby, 

pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání. V tomto smyslu 

zprostředkovatelem zaměstnání nejsou různá média, která inzerují nabídku a poptávku 

zaměstnání (srov. § 16 ZoZ). Podle § 14 odst. 1 ZoZ se zprostředkováním zaměstnání 

rozumí vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a poradenská a informační 

činnost
66

 v oblasti pracovních příležitostí. Takovou činnost mohou vykonávat krajské 

pobočky Úřadu práce. Agentury práce mohou včetně uvedených činností též zaměstnávat 

fyzické osoby, za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná 

právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Za 

zprostředkování zaměstnání se považuje i činnost uvedená v předchozí větě v případě, je-li 

cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území České 

republiky na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této 

smlouvy je pronájem pracovní síly. Zahraniční zaměstnavatel musí mít k takovému vyslání 

zaměstnance povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává Ministerstvo práce a 

sociálních věcí na základě žádosti. Vymezení zprostředkování zaměstnání vychází 

z Úmluvy MOP č. 181 o soukromých agenturách práce a je v souladu s Úmluvou MOP č. 

88 o službách zaměstnanosti.
67

 

                                            
66 Poradenskou a informační činnost specifikuje ustanovení § 15 ZoZ. Poradenství pro fyzické osoby se zaměřuje na 
posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání, přípravy na budoucí povolání, 
volby povolání a rekvalifikace. Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců podle kvalifikačních a 
osobnostních předpokladů. Informační činnost spočívá zejména v informování o možnostech zaměstnání a o volných 
pracovních místech a volných pracovních silách. 
67 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 28. 
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 4.2 Zprostředkování zaměstnání Úřadem práce České republiky 

 

 4.2.1 Činnost krajských poboček Úřadu práce České republiky 

Krajské pobočky Úřadu práce, dle § 18 odst. 1 ZoZ, zprostředkovávají zaměstnání 

na celém území České republiky a rovněž mohou zprostředkovávat zaměstnání z území 

České republiky do zahraničí a naopak, pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, 

k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Tato činnost je dle § 

18 odst. 3 ZoZ bezplatná. Přeshraniční zprostředkování zaměstnání lze činit jen se 

souhlasem zájemce o zaměstnání či uchazeče o zaměstnání. K tomuto účelu se používá 

zejména služeb systému EURES, což je zkratka pro informační služby veřejných služeb 

zaměstnanosti členských států EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. 

Služba je určena všem fyzickým osobám, které chtějí pracovat v zahraničí a rovněž 

zaměstnavatelům hledajícím zaměstnance ze zahraničí.
68

 Fyzická osoba může požadovat 

informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech u kterékoliv krajské 

pobočky Úřadu práce. O zprostředkování zaměstnání žádá fyzická osoba krajskou pobočku 

úřadu práce jako zájemce či uchazeč o zaměstnání. S oběma uvedenými statusy jsou 

spojená různá práva a povinnosti. Bez rozdílu jsou povinni zejména poskytovat potřebnou 

součinnost krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a řídit se jejími 

pokyny, o čemž je musí daná pobočka poučit, jakož i o dalších právech a povinnostech 

souvisejících. 

 

4.2.2 Zájemce o zaměstnání 

Zájemcem o zaměstnání se dle § 22 odst. 1 ZoZ rozumí fyzická osoba, která má 

zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence 

zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České 

republiky. Krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává zájemci vhodné zaměstnání a 

může mu zabezpečit rekvalifikaci. Zařazení do evidence zájemců o zaměstnání se děje na 

základě písemné žádosti zájemce o zaměstnání. Ukončení vedení zájemce o zaměstnání 

                                            
68 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 33-34. 
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v evidenci je možné na jeho žádost nebo v případě, že neposkytuje či maří součinnost 

krajské pobočce Úřadu práce. Evidence zájemců o zaměstnání obsahuje údaje uvedené 

demonstrativně v § 23 ZoZ, které jsou určeny pouze pro zprostředkování zaměstnání a 

statistické účely.  

 

 4.2.3 Uchazeč o zaměstnání 

 Uchazečem o zaměstnání se dle § 24 ZoZ rozumí fyzická osoba, která osobně 

požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž 

územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou 

pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Podmínky pro 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jsou upraveny v § 25 ZoZ. V odst. 1 tohoto 

ustanovení je vymezen taxativní výčet výdělečných činností, jejichž výkon znemožňuje stát 

se uchazečem o zaměstnání. Jedná se např, o pracovněprávní vztah či služební poměr, 

samostatnou výdělečnou činnost, výkon funkce prezidenta republiky, soudce a jiných 

vrcholných ústavních činitelů nebo výdělečnou činnost v cizině. Zároveň je zde stanoveno, 

že uchazečem o zaměstnání může být, pokud ZoZ nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, 

která má bydliště
69

 na území České republiky. Předpokládané výjimky se týkají soustavné 

přípravy na budoucí povolání a tzv. nekolidujícího a krátkodobého zaměstnání. 

 

 Krátkodobé zaměstnání je upraveno v § 25 odst. 6 ZoZ. Jedná se o zaměstnání 

zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce, které však není pro uchazeče o 

zaměstnáním vhodným a odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Je možné jej zprostředkovat 

nejdéle na tři měsíce a jeho výkon není překážkou pro vedení v evidenci uchazečů o 

zaměstnání.  

 

Nekolidujícím zaměstnáním se v souladu s § 25 odst. 3 ZoZ rozumí výkon 

činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek 

nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení 

                                            
69 ZoZ v § 5 písm. b blíže stanoví, co se považuje za bydliště pro různé skupiny uchazečů o zaměstnání členěné podle 

státního občanství. 
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práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 

1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy
70

.  

Zaměstnání vykonávané za uvedených podmínek nebrání vedení fyzické osoby 

v evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání má povinnost výkon 

nekolidujícího zaměstnání krajské pobočce úřadu práce oznámit při podání žádosti o 

zprostředkování zaměstnání, nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Zároveň ji 

musí dokládat své měsíční příjmy z této činnosti. V případě výkonu více činností se příjmy 

z nich sčítají. Výkon nekolidujícího zaměstnání nesmí být překážkou pro poskytování 

součinnosti krajské pobočce úřadu práce a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. 

Uchazeč o zaměstnání si tedy může legálně přivydělat, aniž by přišel o určité výhody 

plynoucí pro něj z titulu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Doba, po kterou je 

v evidenci uchazečů o zaměstnání se mu započítává jako náhradní doba důchodového 

pojištění a zdravotní pojištění za něj hradí stát. Jenže podle § 39 odst. 2, písm. d ZoZ, nemá 

nárok na přiznání podpory v nezaměstnanosti, což je úprava účinná od 1. 1. 2011. S touto 

změnou se dle mého názoru vytratila motivační funkce nekolidujícího zaměstnání. 

Nezaměstnaným se spíše vyplatí pobírat podporu v nezaměstnanosti a k tomu nevykonávat 

jinou legální výdělečnou činnost, ale v důsledku toho se jejich pracovní návyky mohou 

oslabovat. Na druhou stranu je toto omezení pochopitelné, protože v minulosti docházelo 

k zneužívání úpravy nekolidujícího zaměstnání. Řešení de lege ferenda bych viděl 

v obnově právního stavu před 1. 1. 2011 s tím, že podpora v nezaměstnanosti by byla 

uchazeči o zaměstnání, který vykonává nekolidující zaměstnání, vyplácena ve výši 50 %. 

 

Fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání
71

 nemůže, podle § 

25 odst. 1 písm. r ZoZ, být uchazečem o zaměstnání. Stejné ustanovení odkazuje na odst. 4, 

z jehož znění plyne výjimka pro takové osoby, které získaly výdělečnou činností dobu 

důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, a to za období posledních dvou let před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.  

                                            
70 Dle aktuálního znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., činí minimální mzda v České republice 9 200 Kč brutto měsíčně. 
Pro zaměstnance, který je zároveň poživatelem invalidního důchodu činí minimální mzda 8 000 Kč brutto měsíčně. 
71 Za soustavnou přípravu na budoucí povolání, pro účely ZoZ, se považuje denní resp. prezenční studium na školách 

uvedených v § 5 písm. d ZoZ, včetně prázdnin, které jsou součástí školního či akademického roku.  
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Pokud došlo k ukončení vhodného zaměstnání fyzické osoby, které bylo 

zprostředkováno krajskou pobočkou Úřadu práce, a to buď fyzickou osobou bez vážného 

důvodu, dohodou fyzické osoby se zaměstnavatelem nebo zaměstnavatelem podle § 55 

odst. 1 písm. b nebo § 52 písm. g zákoníku práce
72

, jedná se o překážku k vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. V těchto případech lze fyzickou osobu zařadit zpět do evidence 

uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne sjednaného jako den 

nástupu do zaměstnání. Význam tohoto ustanovení vidím na jedné straně jako motivační – 

tzn. aby si fyzická osoba zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce 

snažila udržet a na druhé straně jako represivní – tzn. pokud uchazeč o zaměstnání maří 

činnost Úřadu práce, neměl by mít po určitou dobu nárok na výhody spojené s vedením 

v evidenci uchazečů o zaměstnání. Další překážkou nejen k zařazení, ale i k vedení 

v evidenci uchazečů o zaměstnání, je situace, kdy fyzická osoba neposkytne krajské 

pobočce Úřadu práce své identifikační údaje nebo neposkytne či zruší souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

 

 Uchazečem o zaměstnání se fyzická osoba nemůže stát po určitá období stanovená v 

§ 25 odst. 2 ZoZ. Jedná se o dobu: 

 dočasné neschopnosti výkonu práce, 

 výkonu trestu odnětí svobody, vazby, ochranného opatření nebo zabezpečovací 

detence, 

 pobírání peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, 

 invalidity 3. stupně, s výjimkou takto invalidní fyzické osoby, která je schopna 

výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.
73

 

 

                                            
72 Podle § 55 odst. 1 písm. b zákoníku práce může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem, 
pokud zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 
hrubým způsobem. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. g zákoníku práce, pokud jsou u 
zaměstnance důvody, pro které by mu zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s § 55 odst. 1 
zákoníku práce. 
73 ZoZ odkazuje na zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který v § 39 odst. 2 písm. c definuje invaliditu 3. 
stupně jako pokles pracovní schopnosti pojištěnce nejméně o 70 %. V odst. 4 písm. f stejného ustanovení, zákon připouští 

možnost takto invalidní fyzické osoby pracovat za zcela mimořádných podmínek.  
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Nesplní-li fyzická osoba podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o 

zaměstnání, vydá o tom krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí, proti němuž je možné se 

bránit ve správním řízení. Fyzická osoba je zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání 

dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, která musí mít písemnou formu. Pokud 

fyzická osoba podá žádost do tří pracovních dnů po skončení výdělečné činnosti nebo 

skončení činnosti považované za náhradní dobu zaměstnání (srov. § 41 odst. 3 ZoZ), její 

zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání navazuje na předchozí činnost, což má za 

důsledek zejména nepřerušení doby zdravotního či důchodového pojištění. Třídenní doba je 

dle mého názoru nepřiměřeně krátká v situacích, kdy fyzická osoba vykonávala osobní péči 

o jinou fyzickou osobu, obzvláště takovou, která byla ve vyšším stupni závislosti
74

. Pečující 

osoba má obvykle méně intenzivní kontakt s okolním světem a potřebuje delší reakční dobu 

na reflexi změny své situace.  

 Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ke zprostředkování zaměstnání je ta, 

v jejímž územním obvodu má uchazeč o zaměstnání bydliště. Uchazeč o zaměstnání může 

o zprostředkování zaměstnání požádat krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž obvodu sice 

bydliště nemá, ale z vážných důvodů se zde skutečně zdržuje.  

 

4.2.4 Ukončení vedení a vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 

 Ustanovení § 29 ZoZ taxativně vyjmenovává případy, kdy krajská pobočka Úřadu 

práce vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání ukončí. Stane se tak 

v situaci, kdy uchazeč o zaměstnání přestal splňovat podmínky pro vedení v evidenci. Jde o 

situace vzniklé na základě určité dané právní skutečnosti, a tudíž se nerozhoduje ve 

správním řízení. Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nemá sankční 

povahu.
75

 

 Ukončení vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci nastane dnem: 

 kdy uchazeč o zaměstnání osobně či písemně oznámí, že u něj nastala skutečnost 

bránící zařazení nebo vedení v evidenci, s výjimkou doby, kdy je uznán dočasně 

                                            
74 Stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby jsou definovány v § 8 zákona č. 108/2006 o sociálních službách. 
75 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 47. 
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neschopným práce nebo ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství v době před 

porodem a 6 týdnů po porodu, 

 doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v evidenci, 

pokud není dán některý z důvodů pro jeho vyřazení z evidence podle § 30 ZoZ, 

 následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o zaměstnání do vazby, 

 nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného opatření 

zabezpečovací detence, 

 následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem následujícím po jeho 

prohlášení za mrtvého, 

 zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud krajská pobočka Úřadu práce 

dodatečně zjistila, že uchazeč nebyl způsobilý být účastníkem právních vztahů 

podle ZoZ, 

 pozbytí způsobilosti být účastníkem právních vztahů podle ZoZ nebo 

 uplynutí doby platnosti modré karty nebo zrušení její platnosti. 

 

Ustanovení § 30 ZoZ v odst. 1 a 2 taxativně vyjmenovává případy, kdy krajská 

pobočka Úřadu práce uchazeče o zaměstnání z evidence vyřadí. O vyřazení se rozhoduje 

ve správním řízení. Případné odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek, tím pádem 

následky vyřazení z evidence nastávají dnem vydání rozhodnutí.
76

 Podle odst. 1 je uchazeč 

o zaměstnání vyřazen z evidence, pokud: 

 neoznámil krajské pobočce Úřadu práce do 8 kalendářních dnů, že u něj nastala 

skutečnost bránící zařazení nebo vedení v evidenci, s výjimkou doby, kdy je uznán 

dočasně neschopným práce nebo ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství 

v době před porodem a 6 týdnů po porodu, 

 není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou 

pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání, 

 zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo 

 vykonává nelegální práci. 

                                            
76 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 49. 
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Poněkud nesystematicky zákonodárce novelizoval ustanovení odst. 1, písm. b., 

neboť k jeho naplnění je potřeba existence vážných důvodů
77

, čímž se vyznačují případy 

uvedené v odst. 2. Jde o neoznámení výkonu nekolidujícího zaměstnání včetně nedokládání 

příjmů z takového zaměstnání a neoznámení skutečností důležitých pro vedení v evidenci 

uchazečů o zaměstnání včetně neoznámení důvodů, pro které se uchazeč nedostavil ve 

sjednaném termínu na krajskou pobočku Úřadu práce. 

Podle odst. 2 je uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence, pokud bez vážného 

důvodu: 

 odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání, 

 odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci či neplní další povinnosti 

s rekvalifikací spojené, 

 odmítne nabídku rekvalifikace (za předpokladu je veden v evidenci uchazečů o 

zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců), 

 neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho 

aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené, 

 odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologického 

vyšetření, 

 maří součinnost
78

 s krajskou pobočkou Úřadu práce. 

 

Přestože vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání plní sankční úlohu, není 

definitivní záležitostí. Podle závažnosti skutečností vedoucích k vyřazení z evidence, je 

odstupňována doba, po kterou nemůže být fyzická osoba do evidence znovu 

zaregistrována.
79

 To je vyjádřeno úpravou § 30 odst. 4 ZoZ, která stanovuje tříměsíční dobu 

a šestiměsíční dobu pro závažnější případy jako např. výkon nelegální práce nebo maření 

součinnosti.  

                                            
77 Vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti jsou taxativně vymezeny v § 5 písm. c ZoZ. V zásadě se jedná o 
osobní, rodinné či zdravotní důvody. Toto ustanovení dává krajské pobočce Úřadu práce poměrně širokou možnost 
správního uvážení.  
78 V § 31 ZoZ jsou uvedena jednání, která se považují za maření součinnosti. Jde o jednání, v jejichž důsledku je zmařeno 
zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání. 
79 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 49. 
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 V souvislosti s vyřazením uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání 

z důvodu maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce, jsem se pozastavil nad 

rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. 3 Cad 16/2007. Soud 

rozhodl, že zmeškání termínu schůzky na úřadu práce (dnes na krajské pobočce Úřadu 

práce) uchazečem o zaměstnání o 24 hodin, je důvodem k jeho vyřazení z evidence 

uchazečů o zaměstnání. Podle právního názoru soudu se jednalo o maření součinnosti. 

Takové rozhodnutí bych považoval za adekvátní v případě, že by se jednalo o opakované 

zmeškání. Jenže ze skutkového stavu v uvedené věci vyplývá, že šlo o první zmeškání, což 

můj názor mění. Tento rozsudek se mi zdá příliš přísný, neboť zákon aplikuje mechanicky a 

nezohledňuje situaci uchazeče o zaměstnání, který si pod vlivem stresu může nesprávně 

zapamatovat své povinnosti.  

 

 4.2.5 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 

 Za velmi důležité považuji, že zákon o zaměstnanosti reflektuje potřebu 

specifického přístupu a zvýšeného úsilí při zprostředkování zaměstnání pro určité skupiny 

fyzických osob, které jsou na trhu práce znevýhodněny. Zvýšená péče při zprostředkování 

zaměstnání podle § 33 odst. 1 ZoZ náleží uchazečům o zaměstnání, kteří ji potřebují 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů.  

Krajská pobočka Úřadu práce vypracovává za součinnosti uchazeče o zaměstnání 

individuální akční plán, který má sloužit ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče na trhu 

práce. Jedná se dokument, jehož úkolem je zejména stanovení časového harmonogramu 

plnění opatření k dosažení uvedeného účelu. Jeho obsah vychází ze zdravotního stavu, 

dosažené kvalifikace, možností a schopností uchazeče o zaměstnání. Krajská pobočka 

Úřadu práce má povinnost vypracovat individuální akční plán pro každého uchazeče o 

zaměstnání, jenž je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu delší než 5 

měsíců. Naproti tomu uchazeč může požádat o vypracování individuálního akčního plánu 

kdykoliv v průběhu vedení v evidenci. Jeho právu odpovídá povinnost součinnosti při 

vypracování, aktualizaci a vyhodnocování plnění individuálního akčního plánu, a to 

v termínech stanovených krajskou pobočkou Úřadu práce. Jedinou možnou sankcí za 

neposkytnutí součinnosti bez vážných důvodů je vyřazení uchazeče o zaměstnání 
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z evidence, což se může zdát jako příliš striktní. Souhlasím s doporučením odborníků na 

zavedení diferenciovaného sankcionování.
80

 Přítomnost určité sankce je dle mého názoru 

nutná, neboť motivuje uchazeče o zaměstnání, aby si při plnění individuálního akčního 

plánu počínal aktivně.  

V praxi největší problémy působí zákonem stanovená plošná povinnost vypracovat 

individuální akční plán pro každého uchazeče o zaměstnání vedeného v evidenci nepřetržitě 

po dobu delší než 5 měsíců. Zprostředkovatelé kontaktních pracovišť Úřadu práce hovoří o 

zvýšené administrativní náročnosti bez přihlédnutí k významu aplikace tohoto dokumentu 

pro jednotlivé uchazeče o zaměstnání. Doporučují používat individuální akční plán podle 

konkrétní situace uchazeče o zaměstnání, čímž by došlo na jedné straně k aktivizaci těch 

uchazečů, kteří mají zájem a jsou motivovaní, a na druhé straně by nebyli zatěžovaní ti 

uchazeči, jimž může individuální akční plán podle odborného posouzení zprostředkovatelů 

pomoci jen minimálně.
81

  

Problematická je též povinnost vypracovat individuální akční plán pro uchazeče o 

zaměstnání, u kterých je z objektivních důvodů zřejmé, že individuální akční plán bude 

pouhým splněním zákonné povinnosti, aniž by pomohl zvýšit jejich aktivitu a motivaci k 

získání zaměstnání. Jedná se zejména o osoby setrvávající v evidenci jen po určitou dobu – 

ženy před mateřskou dovolenou, osoby čekající na starobní důchod, nebo osoby se 

závažnými zdravotními a sociálními problémy - osoby závislé na návykových látkách a 

osoby vážně psychicky nemocné.
82

 Vzhledem k administrativní náročnosti spojené s 

individuálním akčním plánem se nabízí otázka personální optimalizace počtu 

zprostředkovatelů zaměstnání na kontaktních pracovištích Úřadu práce. Je nutno 

podotknout, že situace je v různých regionech odlišná. Praxe vnímá hodnotu 200 uchazečů 

o zaměstnání připadajících na jednoho zprostředkovatele jako hraniční ve smyslu kvality 

                                            
80 Freibergová, Z. a kol. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR. Studie projektu výzkumu 

pro potřeby státu MPSV č. HR182/09. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího 
fondu, o.p.s., 2013, s. 87.  
81 Freibergová, Z. a kol. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR. Studie projektu výzkumu 
pro potřeby státu MPSV č. HR182/09. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího 
fondu, o.p.s., 2013, s. 92. 
82 Freibergová, Z. a kol. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR. Studie projektu výzkumu 
pro potřeby státu MPSV č. HR182/09. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího 
fondu, o.p.s., 2013, s. 104-107. 
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poskytovaných zprostředkovatelských a poradenských služeb. Pokud je tato hodnota vyšší, 

může docházet k omezení individuálního přístupu zprostředkovatele a nahrazení přístupem 

veskrze administrativním. Minimální doba připadající na jednu schůzku s uchazečem o 

zaměstnání v souvislosti s individuálním akčním plánem se doporučuje v délce minimálně 

30 minut.
83

  

S výtkami k individuálnímu akčnímu plánu souhlasím, zejména s tím, že by se k 

jeho provádění mělo přistupovat tak, aby nebyl pouhou administrativní zátěží. Ke zvýšení 

efektivity individuálního akčního plánu by dle mého názoru přispělo zařazení více 

motivačních opatření. De lege ferenda lze uvažovat o nějakém způsobu materiální 

stimulace či pořádání seminářů s osobami, které individuální akční plán úspěšně 

absolvovaly a zařadily se do pracovního procesu.  

 

 4.3 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce 

 

 4.3.1 Vymezení pojmu agenturního zaměstnávání 

 Jedná se o jednu z forem zprostředkování zaměstnání. Za právní základ agenturního 

zaměstnávání lze považovat úpravu obsaženou v § 14 odst. 1, písm. b ZoZ, která uvádí, že 

za zprostředkování zaměstnání se mimo jiné považuje i zaměstnávání fyzických osob za 

účelem výkonu jejich práce pro uživatele, jímž se rozumí fyzická či právnická osoba, která 

práci přiděluje a dohlíží na její provedení. Tato úprava vychází z Úmluvy MOP č. 181 o 

soukromých agenturách práce a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o 

agenturním zaměstnávání. Bližší vymezení agenturního zaměstnání nalezneme v § 307a – § 

309 zákoníku práce.  

 Jeho podstatou je dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli (tzv. uživateli), přičemž pracovní smlouvou či dohodou o pracovní činnosti 

je zaměstnanec vázán k zaměstnavateli, který jej dočasně přidělil, což je agentura práce. 

Agentura práce však nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele takového 

                                            
83 Freibergová, Z. a kol. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR. Studie projektu výzkumu 
pro potřeby státu MPSV č. HR182/09. 1. vyd. Praha: Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího 

fondu, o.p.s., 2013, s. 51-52, 140. 
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zaměstnance, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá 

karta (srov. § 66 ZoZ). Zjednodušeně se dá agenturní zaměstnávání označit jako podnikání 

v oblasti pronájmu pracovní síly. To jej odlišuje od dočasného přidělení zaměstnance 

k jinému zaměstnavateli, jehož právní úprava je obsažena v § 43a zákoníku práce. V tomto 

případě jde o zapůjčení zaměstnance pro výkon práce u jiného zaměstnavatele, za které 

„kmenovému“ zaměstnavateli nenáleží úplata.
84

  

 Agentury práce mohou rovněž jako krajské pobočky Úřadu práce zprostředkovávat 

zaměstnání formou vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a 

vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly nebo 

vykonáváním poradenské činnosti v oblasti pracovních příležitostí. 

 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce může být bezplatné nebo za úhradu. 

Po fyzické osobě, které je zaměstnání zprostředkováno však nemůže být úhrada 

požadována, a to ani přímo ani formou srážek ze mzdy či jiné odměny za vykonanou práci.  

 Na základě § 64 ZoZ bylo přijato nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu 

prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele 

zprostředkovávat. Jde o omezení možnosti agenturního zaměstnávání cizinců ze třetích 

zemí (více k cizincům v kapitole 8 DP). V příloze k nařízení jsou uvedeny druhy prací, na 

něž se zákaz nevztahuje. Dá se říci, že agenturní zaměstnávání cizinců je až na nepodstatné 

výjimky vyloučeno.
85

 

 

 4.3.2 Povolení ke zprostředkování zaměstnání 

 Pro svou činnost musí mít agentura práce povolení ke zprostředkování zaměstnání, 

které dle § 60 odst. 1 ZoZ vydává generální ředitelství Úřadu práce. Fyzická či právnická 

osoba může žádat o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky, do 

zahraničí nebo ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České republiky. 

Podmínky a náležitosti nezbytné pro vydání povolení jsou vymezeny v § 60 a § 61 ZoZ. 

Vydání povolení podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K vydání povolení je dle § 60a ZoZ nutné též 

                                            
84 Pichrt, J. a kol. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 11-15, 20-21. 
85 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 402. 
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souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, které jej vydává na základě žádosti 

generálního ředitelství Úřadu práce. Při vypracování stanoviska posuzuje udělení povolení 

z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob. Smyslem 

zapojení Ministerstva vnitra do procesu vydávání povolení agenturám práce ke 

zprostředkování zaměstnání je vyjádřit názor založený na zhodnocení informací 

bezpečnostního charakteru, které poskytuje Policie České republiky a zpravodajské 

služby.
86

 Povolení ke zprostředkování zaměstnání lze vydat maximálně na dobu 3 let, a to i 

opakovaně.  

 Podle § 63 odst. 1 ZoZ povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká: 

 smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

 výmazem podniku nebo organizační složky zahraniční osoby z obchodního 

rejstříku, 

 uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

 rozhodnutím generálního ředitelství Úřadu práce o odejmutí povolení. 

 

O odejmutí povolení je rozhodnuto v případech uvedených v § 63 odst. 2 ZoZ, 

pokud: 

 právnická nebo fyzická osoba o to požádá, 

 právnická nebo fyzická osoba přestane splňovat podmínky pro udělení povolení 

uvedené v § 60 ZoZ, 

 právnické osobě byl uložen trest zákazu činnosti, která spočívá ve zprostředkování 

zaměstnání nebo vykonává tuto činnost v době, kdy jí byla pozastavena,
87

 

 právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným 

povolením, dobrými mravy nebo jinak poruší povinnosti vyplývající ze ZoZ, 

 právnická nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání bez pojištění 

vyžadovaného zákonem nebo generálnímu ředitelství Úřadu práce včas nedoloží 

doklad o sjednání pojištění (více v kapitole 4.3.3 DP), 

                                            
86 Pichrt, J. a kol. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 49. 
87 ZoZ odkazuje na právní úpravu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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 právnická nebo fyzická osoba opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v 

§ 59 ZoZ (více v kapitole 4.3.3 DP), 

 právnická nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 

308 nebo § 309 zákoníku práce (Tyto povinnosti se týkají přidělení zaměstnance k 

dočasnému výkonu práce pro uživatele). 

 

Další cestu k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání iniciuje 

Ministerstvo vnitra (srov. § 63 odst. 3 ZoZ). Na základě jeho podnětu zahájí generální 

ředitelství Úřadu práce řízení o odejmutí povolení. V tomto řízení Ministerstvo vnitra vydá 

nesouhlasné stanovisko podle § 60a ZoZ a generální ředitelství Úřadu práce rozhodne o 

odejmutí povolení. Právnická nebo fyzická osoba může požádat o nové povolení nejdříve 

po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení. Dříve může získat nové 

povolení pouze tehdy, pokud o jeho odejmutí požádala sama.  

 

 4.3.3 Zvláštní povinnosti agentur práce 

 Povinnost sjednat pojištění pro případ svého úpadku zakotvuje § 58a ZoZ jako 

obligatorní pro tu agenturu práce, která má povolení k zprostředkování zaměstnání formou 

agenturního zaměstnávání. Smyslem je ochrana dočasně přiděleného zaměstnance před 

úpadkem agentury práce, v jehož důsledku by mu nepojištěná agentura nevyplatila mzdu. 

Výše pojištění musí být nastavena tak, aby v případě úpadku agentury práce, mohl 

agenturní zaměstnanec dostat od pojišťovny plnění až do výše odpovídající trojnásobku 

jeho průměrného měsíčního čistého výdělku
88

. Pojištění sjednává agentura práce podle 

zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů s pojišťovnou, 

která je oprávněna provozovat pojištění záruky. Nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní 

moci rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, je povinna agentura 

práce doložit práce sjednání pojištění generálnímu ředitelství Úřadu práce. Rovněž je 

povinna jej neprodleně informovat o poskytnutém pojistném plnění a o zániku pojištění. 

Povinnost uzavřít pojištění se nevztahuje na „kmenové zaměstnance“ agentury práce, za 

                                            
88 Více o průměrném měsíčním čistém výdělku v kapitole 6.3 DP. 
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něž můžeme považovat takové, kteří zajišťují vlastní chod agentury práce a nejsou 

přidělováni uživatelům. Ti by se mohli v případě úpadku agentury práce obrátit se svými 

mzdovými nároky žalobou k příslušnému soudu nebo na krajskou pobočku Úřadu práce na 

základě zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
89

  

 Evidenční a informační povinnost agentury práce vychází z § 59 ZoZ. Agentury 

práce jsou povinny vést evidenci skutečností taxativně vymezených v odst. 1 a informovat 

generální ředitelství Úřadu práce o skutečnostech demonstrativně vymezených v odst. 2 pro 

statistické účely. V zásadě jde o počty pracovních míst a uchazečů o zaměstnání. 

 

4.4 Sdílené zprostředkování zaměstnání 

 

 Právní úprava sdíleného zprostředkování zaměstnání je zákonem o zaměstnanosti 

systematicky zařazena do aktivní politiky zaměstnanosti (srov. § 119a ZoZ), ale pro účely 

této diplomové práce považuji za přirozenější ji včlenit do kapitoly o zprostředkování 

zaměstnání. Jedná se o poměrně nový institut, jehož úprava je účinná od 1. 1. 2012. Na jeho 

základě může krajská pobočka Úřadu práce v rámci dohody využít služeb agentur práce při 

zprostředkování zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání. Lze tak učinit pouze u uchazečů, 

pro které byl vypracován individuální akční plán (tedy nejdříve po uplynutí 5 měsíců jejich 

vedení v evidenci) a s jejich předchozím písemným souhlasem. Práva a povinnosti 

uchazečů o zaměstnání zůstanou tímto nedotčena.  

 O sdíleném zprostředkování zaměstnání uzavírá krajská pobočka Úřadu práce 

s agenturou práce písemnou dohodu, jejíž náležitosti jsou vyjmenovány v ustanovení § 

119a odst. 5,6 ZoZ. Na základě této dohody může krajská pobočka Úřadu práce poskytnout 

agentuře práce příspěvek. Vzhledem tomu, že agentury práce jsou podnikatelskými 

subjekty, ujednání o příspěvku bude obsahovat každá taková dohoda. V souladu s odst. 3 

zmíněného ustanovení, lze ujednat příspěvek na sdílené zprostředkování zaměstnání ve výši 

max. 500 Kč na každého uchazeče o zaměstnání a příspěvek ve výši max. 6 250 Kč za 

                                            
89 Pichrt, J. a kol. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 68-69, 81. 
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umístění uchazeče o zaměstnání a jeho setrvání v pracovním poměru po dobu nejméně 6 

měsíců. Výše příspěvků byla změněna s účinností od 1. 1. 2015.
90

 Tato změna je dle mého 

názoru prospěšná, neboť předchozí nastavení výše příspěvků nemotivovalo agentury práce 

k umisťování uchazečů o zaměstnání do pracovního procesu. Agentuře práce nenáleží 

uvedené příspěvky, pokud by uchazeče o zaměstnání zaměstnala. Pro účel sdíleného 

zprostředkování zaměstnání jsou agentury práce vybírány v zadávacím řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (srov. § 31b 

vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
90 Před 1. 1. 2015 bylo možné ujednat příspěvek na sdílené zprostředkování zaměstnání ve výši 5 000 Kč, příspěvek za 
setrvání umístěného uchazeče o zaměstnání v pracovním poměru na dobu neurčitou po dobu nejméně 6 měsíců ve výši 
500 Kč a příspěvek za umístění uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou ve výši 1 250 Kč. 
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5. Pojem a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 

5.1 Vymezení aktivní politiky zaměstnanosti 

 

Aktivní politika zaměstnanosti je definována v § 104 odst. 1 ZoZ jako souhrn 

opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. V odst. 2 stejného 

ustanovení jsou demonstrativně vyjmenovány její jednotlivé nástroje. Mezi opatření 

k realizaci aktivní politiky zaměstnanosti se řadí rovněž poradenství uchazečům o 

zaměstnání, které provádí krajská pobočka Úřadu práce. Na základě dohody může tuto 

činnost zabezpečovat též prostřednictvím odborných zařízení, příkladmo vymezených v § 

105 odst. 2 ZoZ, a hradit jim vzniklé náklady. Zabezpečování aktivní politiky 

zaměstnanosti náleží Ministerstvu práce a sociálních věcí a Úřadu práce, kteří podle situace 

na trhu práce spolupracují se zaměstnavateli, územně samosprávnými celky a dalšími 

relevantními subjekty. Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je nalezení vhodného 

zaměstnání pro ty, jež se o něj ucházejí, a to včetně osob se zdravotním postižením. Má být 

rovněž prostředkem k pružné reakci na potřeby trhu práce.
91

 

 

 5.2 Pravidla pro poskytování příspěvků na nástroje aktivní politiky 

        zaměstnanosti 

 

Před samotným vymezením jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se 

budu věnovat pravidlům pro poskytování příspěvků na jejich uplatnění. Tato pravidla jsou 

upravena § 118 a § 119 ZoZ a aplikují se na všechny nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Pro získání příspěvků je nutné požádat Úřad práce o jejich poskytnutí. 

Náležitosti žádosti jsou vymezeny v § 118 odst. 1-3 ZoZ. Na webových stránkách 

ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni jsou 

k dispozici standardizované formuláře žádostí o poskytnutí příspěvku k uplatnění 

                                            
91 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 412. 

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni
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jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. O poskytnutí příspěvku uzavírá Úřad 

práce písemnou dohodu se subjekty uvedenými v § 119 odst. 1 ZoZ
92

. Náležitosti této 

dohody pak upravuje odst. 2 stejného ustanovení. Formu příspěvků a způsob jejich 

poskytování stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb. 

Příspěvky nelze dle § 107 odst. 2 ZoZ poskytnout organizačním složkám státu a státním 

příspěvkovým organizacím. 

 

5.3 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 

5.3.1 Rekvalifikace 

V dnešní době rychlých změn se často stává, že již během přípravy fyzické osoby na 

budoucí zaměstnání nebo v průběhu výkonu zaměstnání se změní situace na trhu práce 

takovým způsobem, že s dosaženou úrovní znalostí a dovedností má mizivou šanci na 

pracovní uplatnění. Rekvalifikace je velice významným nástrojem aktivní politiky 

zaměstnanosti, který umožňuje uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce v oborech, v 

nichž je poptávka po pracovní síle.  

Dle § 108 odst. 1 ZoZ, se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo 

obnovování, ale i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud 

žádnou kvalifikaci nezískala. Rekvalifikaci mohou provádět pouze rekvalifikační zařízení, 

jež jsou vyjmenována v § 108 odst. 2 ZoZ. Jedná se o: 

 zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona o 

zaměstnanosti (srov. § 108 odst. 3 ZoZ), 

 zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního 

předpisu, jímž je např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, 

                                            
92 Jedná se o zaměstnavatele, jiné fyzické či právnické osoby a další subjekty dle zvláštních předpisů, v jejichž případě 
ZoZ příkladmo odkazuje na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích nebo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 školu v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských 

zařízení nebo vysokou škola s akreditovaným studijním programem podle 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo 

 zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, 

jímž je např. vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů. 

 

 Ke stanovení náležitostí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace 

vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsobu jeho ukončení přijalo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášku 

č. 176/2009 Sb. Úřad práce uzavírá o rekvalifikaci uchazeče či zájemce o zaměstnání 

písemnou dohodu s rekvalifikačním zařízením, jejíž náležitosti jsou uvedeny v § 108 odst. 

7 ZoZ.  

 

5.3.1.1 Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání 

Úřad práce uzavírá o rekvalifikaci dohodu též s uchazečem nebo zájemcem o 

zaměstnání. K rekvalifikaci se přistupuje tehdy, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu 

práce. Zajištění rekvalifikace má na starosti krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle 

místa bydliště uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. Obsah rekvalifikace je specifikován 

v dohodě o rekvalifikaci, která musí mít písemnou formu, a její náležitosti jsou uvedeny 

v ustanovení § 109 odst. 2 ZoZ. Formy rekvalifikace a druhy nákladů s ní spojených 

stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci 

uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Náklady 

spojené s rekvalifikací hradí Úřad práce a může též účastníkovi rekvalifikace (pouze 

uchazeči o zaměstnání) poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů 

spojených s rekvalifikací
93

. V dohodě o rekvalifikaci musí být specifikován závazek 

účastníka rekvalifikace uhradit náklady s ní spojené, pokud rekvalifikaci bez vážných 

                                            
93 Dle § 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 519/2004 Sb., jsou nutnými náklady spojenými s rekvalifikací 
např. jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, stravné a ubytování, pokud se rekvalifikace koná mimo 
obec bydliště uchazeče o zaměstnání. 
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důvodů nedokončí nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově 

získané kvalifikaci. Tento postup považuji za správný, neboť se jím zabrání maření účelu 

rekvalifikace. Ovšem v případě problematických uchazečů o zaměstnání je vymahatelnost 

těchto nákladů z praktického hlediska složitě představitelná. Pokud v průběhu rekvalifikace 

její účastník přestane být zájemcem nebo uchazečem o zaměstnání (srov. kapitoly 4.2.2 a 

4.2.3 DP), je povinen uhradit poměrnou část nákladů rekvalifikace. 

Podle § 109a odst. 1 ZoZ, si může uchazeč nebo zájemce o zaměstnání rekvalifikaci 

zabezpečit sám a za tímto účelem si zvolit rekvalifikační zařízení a druh pracovní činnosti, 

na níž se chce rekvalifikovat. Zařazení této možnosti do právního řádu vnímám pozitivně, 

protože podporuje iniciativní uchazeče nebo zájemce o zaměstnání. Rovněž je užitečná 

v obdobích s vysokou nezaměstnaností, kdy jsou zprostředkovatelé zaměstnání přetíženi a 

nemají tolik času na důkladné zkoumání možností k pracovnímu uplatnění klientů Úřadu 

práce. V tomto případě, může uhradit Úřad práce rekvalifikačnímu zařízení cenu 

rekvalifikace zpětně po jejím úspěšném dokončení účastníkem rekvalifikace, pokud má za 

to, že je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná a přispěje k jeho uplatnění na 

trhu práce. O úmyslu hradit cenu rekvalifikace vydává Úřad práce zájemci nebo uchazeči o 

zaměstnání potvrzení. Ten je poté, na základě předložení potvrzení rekvalifikačnímu 

zařízení, přijat do rekvalifikačního programu. Úřad práce může vynaložit na zvolenou 

rekvalifikaci jednoho zájemce nebo uchazeče o zaměstnání celkovou částku až do výše    

50 000 Kč za období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na 

zvolenou rekvalifikaci.  

 

5.3.1.2 Rekvalifikace zaměstnanců 

Rekvalifikaci zaměstnanců mohou kromě rekvalifikačních zařízení provádět také 

sami zaměstnavatelé. Provádí se na základě písemné dohody uzavřené mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, jejíž náležitosti specifikuje ustanovení § 110 odst. 3 

ZoZ. Pokud rekvalifikace spočívá v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace 

zaměstnanců, může zaměstnavatel nebo rekvalifikační zařízení uzavřít písemnou dohodu 

s Úřadem práce, na jejímž základě se Úřad práce zaváže k plnému nebo částečnému hrazení 

nákladů spojených s rekvalifikací. Náležitosti této dohody jsou upraveny v § 110 odst. 2 



 

 63 

ZoZ. Rekvalifikace zaměstnanců, jejíž náklady může hradit Úřad práce, se uskutečňuje v 

pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance, a proto mu po dobu 

rekvalifikace náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku
94

. Za rekvalifikaci 

zaměstnanců nelze považovat účast na různých školeních nebo absolvování teoretické či 

praktické přípravy k práci z vlastního zájmu zaměstnance.
95

 

 

5.3.2 Investiční pobídky 

Jedná se o hmotnou podporu zaměstnavatele, za účelem vytváření nových 

pracovních míst a zajištění rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Investiční 

pobídky jsou určeny pouze pro regiony s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti
96

 (srov. § 

111 odst. 3 ZoZ). Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává zájemci, kterým je 

zaměstnavatel, rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o 

investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Takový zaměstnavatel má nárok na hmotnou podporu na výše uvedené účely, 

kterou mu poskytuje Úřad práce. Základem pro její poskytnutí je vzájemná dohoda, jejíž 

náležitosti jsou vymezeny v § 111 odst. 6, 7 ZoZ. Poskytnutá hmotná podpora může být 

využita pouze k účelům specifikovaným v dohodě. Po dobu účinnosti dohody nemohou být 

zaměstnavateli poskytnuty další příspěvky z jiných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

na stejné účely, na něž byla poskytnuta hmotná podpora. Výši hmotné podpory, formu 

jejího poskytování, jakož i bližší vymezení nových pracovních míst, stanovuje nařízení 

vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné 

podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.  

 

5.3.3 Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce definuje § 112 odst. 1 ZoZ jako časově omezené pracovní 

příležitosti vykonávané ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí 

                                            
94 Průměrný výdělek a stanovení jeho výše je upraveno v hlavě XVIII zákoníku práce. 
95 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 177. 
96 Aby mohla být investiční pobídka poskytnuta, musí být průměrný podíl nezaměstnanosti v daném regionu minimálně o 
50 % vyšší než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice. Znění zákona, účinné od 1. 1. 2015, operuje 
s pojmem „průměrný podíl nezaměstnanosti“, který se vyskytuje pouze v některých ustanoveních ZoZ. Souvisí to se 
změnou metodiky výpočtu nezaměstnanosti, ale ta hovoří o „podílu nezaměstnaných osob“ a funguje již od začátku roku 

2013. Navíc v prováděcích předpisech se stále pracuje s pojmem „míra nezaměstnanosti“. 
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a demonstrativně stanoví činnosti, které takto mohou být vykonávány. Jde např. o údržbu 

veřejných prostranství či veřejných budov. Uchazeč o zaměstnání může veřejně prospěšné 

práce vykonávat nejdéle 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně. 

Pracovní příležitost vzniká dohodou zaměstnavatele s Úřadem práce, který na vytvoření 

pracovního místa může zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše skutečně 

vynaložených prostředků na mzdu či plat zaměstnance a na zákonné odvody se 

zaměstnáním souvisejícími. Veřejně prospěšných prací se využívá především pro uchazeče 

o zaměstnání dlouhodobě nezaměstnané a obtížně umístitelné.  

 

5.3.4 Společensky účelná pracovní místa 

Společensky účelná pracovní místa jsou v souladu s § 113 odst. 1 ZoZ určena pro 

uchazeče o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Na 

základě dohody s Úřadem práce, zaměstnavatel nově zřídí nebo vyhradí již zřízené 

pracovní místo pro tyto uchazeče o zaměstnání, načež může získat od Úřadu práce 

příspěvek.  

Výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa je odvislá od 

počtu takto zřízených pracovních míst a průměrného podílu nezaměstnanosti v okresu, kde 

má být pracovní místo zřízeno. V okresu, kde průměrný podíl nezaměstnanosti 

v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek nedosahuje průměrné 

hodnoty pro celou Českou republiku, náleží zaměstnavateli příspěvek v maximální výši 

čtyřnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku
97

. Pokud zaměstnavatel zřídí více než 10 pracovních míst, může získat 

maximálně šestinásobek této průměrné mzdy. V případě okresů s vyšším průměrným 

podílem nezaměstnanosti než je průměrná hodnota pro Českou republiku, náleží 

zaměstnavateli příspěvek ve výši maximálně osminásobku této průměrné mzdy respektive 

desetinásobku, pokud zřídí více než 10 pracovních míst. Z dikce zákona plyne, že se jedná 

o jednorázový příspěvek. Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je Úřad práce dle § 

                                            
97 Výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku vyhlašuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Aktuální sdělení bylo publikováno pod č. 
311/2014 Sb. Za první až třetí čtvrtletí roku 2014 činila průměrná mzda v národním hospodářství 25 179 Kč. 
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113 odst. 2 ZoZ povinen vyžádat si vypracování odborného posudku, jehož účel však zákon 

nestanoví. Domnívám se, že odborný posudek má být vypracován za účelem zjištění 

smysluplnosti zřízení nových pracovních míst, aby se neplýtvalo veřejnými prostředky při 

zřizování většího počtu pracovních míst.  

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa může dle dohody 

dosáhnout až výše vynaložených prostředků na mzdové či platové náklady zaměstnavatele 

na takto umístěného zaměstnance, včetně zákonných odvodů se zaměstnáním souvisejících. 

Může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.  

Společensky účelným pracovním místem je dle § 113 odst. 1 ZoZ i takové pracovní 

místo, které zřídil uchazeč o zaměstnání po dohodě s Úřadem práce, za účelem výkonu 

samostatné výdělečné činnosti. Pokud takto umístěný uchazeč o zaměstnání zemře nebo 

přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nemůže Úřad 

práce dle § 113 odst. 6 ZoZ požadovat vrácení příspěvku na zřízení jeho pracovního místa.  

 

5.3.5 Překlenovací příspěvek  

Překlenovací příspěvek je vymezen v § 114 ZoZ. Je určen pro fyzickou osobu, která 

zahájila samostatnou výdělečnou činnost na společensky účelném pracovním místě 

zřízeném po dohodě s Úřadem práce a na jehož zřízení získala příspěvek. Vzniká tak 

duplikace příspěvků, kterou považuji za užitečnou, neboť zahájení samostatné výdělečné 

činnosti s sebou nese zvýšené náklady a bez přispění na jejich uhrazení by se fyzická osoba 

mohla velmi brzy vrátit do evidence uchazečů o zaměstnání. Překlenovací příspěvek je 

poskytován na úhradu provozních nákladů
98

 vzniklých a uhrazených v období, na které se 

příspěvek poskytuje. Tato doba činí maximálně 5 měsíců. Výše příspěvku je omezena horní 

hranicí 0.25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o 

překlenovacím příspěvku (srov. kapitola 5.3.4). O překlenovací příspěvek lze požádat 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o zřízení společensky účelného 

pracovního místa a je splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody  o jeho 

poskytnutí, a to jednorázově za celé dohodnuté období. 

                                            
98 Provozní náklady jsou vymezeny v § 114 odst. 4, 5 ZoZ. 



 

 66 

5.3.6 Příspěvek na zapracování 

Dle znění § 116 ZoZ, poskytuje příspěvek na zapracování Úřad práce 

zaměstnavateli, který přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, jemuž náleží 

zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 ZoZ (srov. kapitola 4.2.5 DP). 

Příspěvek je možné poskytovat až 3 měsíce, a to v maximální výši poloviny minimální 

mzdy
99

 na jednoho přijatého uchazeče o zaměstnání.  

 

5.3.7 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Tento příspěvek může Úřad práce dle § 117 ZoZ poskytnout zaměstnavateli, který 

přechází na nový podnikatelský program, a proto nemůže zabezpečit pro své zaměstnance 

práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby
100

. Přechodem na nový podnikatelský 

program je taková změna výroby nebo poskytování služeb, při které dochází k zásadní 

technologické transformaci. Také může jít o změnu předmětu podnikání v obchodním nebo 

živnostenském rejstříku.
101

 Příspěvek je účelově určen k částečné úhradě náhrady mzdy
102

, 

která zaměstnancům náleží podle pracovněprávních předpisů. Poskytuje se měsíčně po 

dobu nejvýše 6 měsíců, a to v maximální výši poloviny minimální mzdy na jednoho 

zaměstnance (srov. předchozí kapitola).  

 

5.3.8 Cílené programy k řešení zaměstnanosti 

 Dle definice uvedené v § 120 odst. 2 ZoZ se jedná o soubor opatření zaměřených ke 

zvýšení možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce. Mohou mít 

rozličný charakter v závislosti na teritoriálním vymezení konkrétního problému v oblasti 

zaměstnanosti. Cílené programy celostátního charakteru jsou schvalovány Vládou České 

republiky. Programy obecního, okresního či krajského charakteru schvaluje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Rovněž sem patří i cílené programy s mezinárodní účastí a 

programy financované z prostředků Evropské unie. Jelikož se nejedná o klasický nástroj 

                                            
99 Dle aktuálního znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., činí minimální mzda v České republice 9 200 Kč brutto měsíčně. 
Pro zaměstnance, který je zároveň poživatelem invalidního důchodu činí minimální mzda 8 000 Kč brutto měsíčně. 
100 Týdenní pracovní doba je upravena v § 79 zákoníku práce. 
101 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Aktivní politika zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
Portal.mpsv.cz [online]. 23.1.2012 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz. 
102 V tomto případě má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši měsíčního výdělku (srov. § 208 zákoníku práce). 

 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz
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aktivní politiky zaměstnanosti, je nutné začlenit do cíleného programu i podmínky jeho 

provádění a harmonogram čerpání finančních prostředků. Jeden cílený program je 

konkretizován v § 120 odst. 3 ZoZ. Cílené programy k řešení zaměstnanosti plní Úřad 

práce. Může přitom s jinými subjekty spolupracovat nebo jejich prostřednictvím, na 

základě smluvního vztahu, plnění cílených programů zajišťovat. V druhém případě musí 

být v dohodě ujednána finanční částka náležející subjektu za jeho služby.
103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
103 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 199-200. 
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 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti 

 

6.1 Podpora v nezaměstnanosti 

 

Podpora v nezaměstnanosti je typickým nástrojem pasivní politiky zaměstnanosti, 

která směřuje ke zmírnění dopadů nezaměstnanosti (srov. kapitola 3.1 DP). Nárok na 

podporu v nezaměstnanosti má dle § 39 odst. 1 ZoZ uchazeč o zaměstnání, který: 

 získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu 

důchodového pojištění, podle § 11 odst. 1, písm. a, odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v délce alespoň 12 

měsíců,
104

 

 požádal krajskou pobočku Úřadu práce, v jejíž evidenci uchazečů o zaměstnání je 

veden, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, 

 ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem 

starobního důchodu. 

 

Rozhodným obdobím, pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti i 

podporu při rekvalifikaci, jsou dle § 41 odst. 1 ZoZ poslední 2 roky před zařazením do 

evidence uchazečů o zaměstnání. Podmínku důchodového pojištění pro nárok na podporu 

v nezaměstnanosti, lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Doby, které se 

považují za náhradní doby zaměstnání taxativně vymezuje ustanovení § 41 odst. 3 ZoZ. Jde 

např. o dobu přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, osobní péče o dítě ve věku 

do 4 let, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nebo osobní péče o 

fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve II. – IV. stupni podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se 

náhradní doby zaměstnání překrývají, započítají se jen jednou. V případě, že se překrývá 

náhradní doba zaměstnání a doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou 

                                            
104 Překrývají-li se doby důchodového pojištění v rozhodném období, započítají se jen jednou. 
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výdělečnou činností, započítává se přednostně druhá jmenovaná. Pro účely nároku na 

podporu v nezaměstnanosti, se naopak nezapočítává doba důchodového pojištění, získaná 

zaměstnáním či jinou výdělečnou činností, v rámci krátkodobého či nekolidujícího 

zaměstnání (k těmto pojmům srov. kapitola 4.2.3 DP). V ustanovení § 39 odst. 2, písm. d 

ZoZ, je explicitně stanoveno, že osoba vykonávající nekolidující zaměstnání, nemá nárok 

na podporu v nezaměstnanosti.  

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá dle § 39 odst. 2 ZoZ též uchazeč o 

zaměstnání: 

 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem
105

 (to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu 

z obdobného důvodu), 

 se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o 

zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu hrubého 

porušení povinnosti dodržovat stanovený režim dočasné pracovní neschopnosti 

podle § 301a zákoníku práce, 

 kterému vznikl nárok výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů
106

 a 

tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela, 

pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek. Pokud by byl výsluhový příspěvek 

nižší než podpora v nezaměstnanosti, náleží mu dle § 50 odst. 7 ZoZ podpora 

v nezaměstnanosti ve výši rozdílu obou částek. 

 

Pokud uchazeč o zaměstnání splní podmínky stanovené zákonem, podpora 

v nezaměstnanosti mu náleží ode dne, kdy o ni písemně požádal. Jestliže však žádost podal 

do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, jiné výdělečné činnosti nebo náhradní doby 

                                            
105 ZoZ odkazuje na právní úpravu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a podání výpovědi 
zaměstnavatelem z obdobných důvodů (srov. § 55 odst. 1, písm. b a § 52 písm. g zákoníku práce).  
106 Výsluhový příspěvek upravuje zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu náleží ode dne následujícího po skončení 

uvedených činností. Třídenní dobu považuji za nepřiměřeně krátkou, přičemž odůvodnění 

tohoto názoru je totožné s argumentací u zařazení fyzické osoby do evidence uchazečů o 

zaměstnání (srov. kapitola 4.2.3 DP).  

Uchazeč o zaměstnání je pro přiznání nároku na podporu v nezaměstnanosti 

povinen doložit rozhodné skutečnosti demonstrativně vyjmenované v § 42 odst. 2 ZoZ. 

Pokud se některá z nich později změní, je povinen o tom písemně informovat krajskou 

pobočku Úřadu práce, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů. V celé dosavadní praxi 

dokládání rozhodných skutečností, bylo a je na uchazeči o zaměstnání, aby si příslušné 

podklady a doklady obstaral a také je doložil.
107

 Rozumím sice tomu, že každý by se měl 

brát o svá práva, ale na druhé straně jsou tu státní instituce od toho, aby sloužily občanům. 

Proto, v dnešní době elektronické komunikace a možnosti propojení databází pracovišť 

státních institucí, nerozumím tomu, proč by měl uchazeč o zaměstnání dokládat krajské 

pobočce Úřadu práce např. potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o 

vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, když ta by jej v ideálním případě mohla během několika vteřin získat od 

příslušné správy sociálního zabezpečení sama. Samozřejmě jiná situace je u podkladů, které 

vydává předchozí zaměstnavatel. V tomto případě považuji za správné, aby tyto podklady 

doložil uchazeč o zaměstnání, protože se jedná o nejméně komplikovanou variantu. 

O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje podle § 39 odst. 3 ZoZ krajská pobočka 

Úřadu práce ve správním řízení. Na řízení o nároku na podporu v nezaměstnanosti se 

použijí ustanovení upravující řízení o žádosti podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). Uplatní se zde zásada koncentrace řízení, která vyjadřuje 

nepřípustnost uplatňování nových skutečností a důkazů v odvolacím řízení za předpokladu, 

že je mohl účastník uplatnit již v řízení v 1. stupni (srov. § 82 odst. 4 správního řádu).
108

 

Uchazeči o zaměstnání náleží podpora v nezaměstnanosti po určitou dobu od jejího 

přiznání. Tzv. podpůrčí doba je odstupňovaná podle jeho věku. Dle § 43 ZoZ činí 

podpůrčí doba 5 měsíců pro uchazeče o zaměstnání do 50 let věku, 8 měsíců pro uchazeče 

                                            
107 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 66. 
108 K tomu pod. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2010, sp. zn. 3 Ads 136/2009 nebo rozsudek 

Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2010, sp. zn. 4 Cad 119/2008.  
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o zaměstnání od 50 do 55 let věku a 11 měsíců pro uchazeče o zaměstnání nad 55 let věku. 

Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání 

žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Do podpůrčí doby se nezapočítává dle § 46 ZoZ 

doba, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobírá podporu v nezaměstnanosti z důvodu 

pobírání dávek nemocenského pojištění či výkonu nekolidujícího zaměstnání, doba 

pobírání podpory při rekvalifikaci nebo doba výkonu vazby.  

 

S tímto ustanovením souvisí ustanovení § 44 ZoZ, podle kterého se v taxativně 

vyjmenovaných případech, podpora v nezaměstnanosti neposkytuje. Jde o dobu: 

 poskytování starobního důchodu, 

 poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou těch, které jsou uchazeči o 

zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu 

nekolidujícího nebo krátkodobého zaměstnání, 

 výkonu vazby, 

 poskytování podpory při rekvalifikaci, 

 trvání právního vztahu, na jehož základě uchazeč o zaměstnání vykonává 

nekolidující zaměstnání. 

 

Při zjištění skutečností podle § 44 a § 46 ZoZ, krajská pobočka Úřadu práce 

poskytování podpory v nezaměstnanosti rozhodnutím zastaví a po jejich pominutí 

poskytování podpory v nezaměstnanosti obnoví.
109

  

Úpravu podpůrčí doby považuji za správnou, neboť reflektuje objektivní fakt 

obtížnějšího umísťování uchazečů o zaměstnání ve vyšším věku na trh práce. V případě 

aktivního přístupu uchazeče o zaměstnání, bych si dovedl představit i delší podpůrčí dobu. 

De lege ferenda by podle mého názoru nebylo od věci uvažovat o přizpůsobení podpůrčí 

doby konkrétnímu uchazeči o zaměstnání. Na druhou stranu výhody soudobé právní úpravy 

spatřuji v její jednoznačnosti, která v sobě nese i určitou míru právní jistoty. 

Ustanovení § 48 a § 49 ZoZ upravují nový nárok na poskytování podpory 

v nezaměstnanosti v případě uplynutí části nebo celé podpůrčí doby. Pokud uchazeči o 

                                            
109 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 68-69. 
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zaměstnání v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání 

uplynula část podpůrčí doby a zaměstnáním či jinou výdělečnou činností získal dobu 

důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti 

po celou podpůrčí dobu. Pokud ve stejné situaci získal dobu důchodového pojištění kratší 

než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. 

Jestliže uchazeči o zaměstnání v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů 

o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, nárok na podporu v nezaměstnanosti má pouze 

tehdy, pokud po uplynutí podpůrčí doby získal zaměstnáním či jinou výdělečnou činností 

dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců. Do této doby se nezapočítává doba 

důchodového pojištění získaná při vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání v rámci 

nekolidujícího nebo krátkodobého zaměstnání.  

V případě uplynutí celé podpůrčí doby, zákon zmírňuje tvrdost a nevyžaduje 

podmínku důchodového pojištění u uchazeče o zaměstnání, který skončil zaměstnání nebo 

výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, dostal od zaměstnavatele výpověď 

z organizačních důvodů nebo pokud zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost 

vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních 

podmínek. I když podpůrčí doba uplynula celá nebo jen její část, v obou případech se pro 

nový nárok na poskytování podpory v nezaměstnanosti vyžaduje též podmínka získání 

doby důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců v období 2 let před zařazením do 

evidence uchazečů o zaměstnání (srov. § 48 a § 49 ZoZ). Smyslem těchto ustanovení je 

zamezit spekulativnímu pobírání podpory v nezaměstnanosti, na základě účelového vstupu 

a výstupu z evidence uchazečů o zaměstnání.
110

 

Pokud bylo uchazeči o zaměstnání předchozím zaměstnavatelem vyplaceno 

odstupné, odchodné nebo odbytné dle jiných právních předpisů
111

, podpora 

v nezaměstnanosti mu náleží až po uplynutí doby, na kterou se tato plnění vztahují (srov. § 

44a ZoZ).  

                                            
110 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 70-71. 
111 Odstupné je upraveno v ustanovení § 67 zákoníku práce. Odbytné a odchodné upravuje ustanovení § 139 resp. § 140 
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. Odchodné je rovněž upraveno 
v ustanovení § 155 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
zákona č. 530/2005 Sb. Souhrnně se jedná o kompenzaci pro zaměstnance při rozvázání pracovního nebo služebního 

poměru ve formě peněžitého plnění. 
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Jestliže uchazeč o zaměstnání má nárok na odstupné, odbytné nebo odchodné, ale to 

mu nebylo vyplaceno v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro 

výplatu mzdy nebo platu, případně v den skončení pracovního nebo služebního poměru, 

vzniká mu nárok na kompenzaci od krajské pobočky Úřadu práce (srov. §44b ZoZ). 

Kompenzace náleží uchazeči o zaměstnání od zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

do uplynutí doby, na kterou se vztahovalo zaměstnavatelem nevyplacené plnění. Z dikce 

zákona plyne, že kompenzace se, stejně jako odstupné, odbytné nebo odchodné, poskytuje 

jednorázově. O vyplacení kompenzace rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ve 

správním řízení.  

Výše kompenzace se stanoví násobkem doby (v kalendářních měsících), za kterou 

uchazeči o zaměstnání náleží odstupné, odbytné nebo odchodné, a 65 % jeho průměrného 

měsíčního čistého výdělku
112

 z posledního ukončeného zaměstnání. V případě nedoložení 

výše průměrného měsíčního čistého výdělku, se pro účely stanovení kompenzace na jeho 

místo dosadí hodnota 0.15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. V souladu se 

sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 311/2014 Sb., tato hodnota aktuálně činí 3 

777 Kč. Krajská pobočka Úřadu práce o vyplacení kompenzace informuje předchozího 

zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí 

kompenzace. Zaměstnavatel je povinen uhradit Úřadu práce celou výši poskytnuté 

kompenzace do 10 pracovních dnů od doručení informace, a to i v případě, že dlužné 

odstupné již vyplatil.  

V případě odbytného či odchodného se vracení kompenzace nevyžaduje, což 

považuji za logické, neboť stát by vracel kompenzaci sám sobě. Je nutné dodat, že 

vyplacením kompenzace uchazeči o zaměstnání nezaniká jeho nárok na vyplacení 

odstupného, odbytného nebo odchodného. Toho se může domáhat v soudním řízení.  

Právní úprava odstupného je ve věci jeho výše a splatnosti dispozitivní. Pokud si 

zaměstnanec se zaměstnavatelem ujedná vyšší odstupné než stanovuje zákon, poskytování 

podpory v nezaměstnanosti se nebude odsouvat nad rámec § 44a ZoZ. Pro účely § 44b ZoZ 

se v případě nevyplacení odstupného kompenzace navyšovat taktéž nebude. Problém může 

                                            
112 Více o průměrném měsíčním čistém výdělku v kapitole 6.3 DP. 
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nastat v případě, kdy si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, v souladu s § 67 odst. 4 in 

fine zákoníku práce, výplatu odstupného v pozdějším termínu než je zákonem 

předpokládaný. V tomto případě musí být kompenzace dle § 44b ZoZ rovněž přiznána, i 

když zaměstnavatel neporušil pracovní smlouvu.
113

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká dle § 45 ZoZ uplynutím podpůrčí doby, 

ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo vyřazením z této evidence.  

 

6.2 Podpora při rekvalifikaci 

 

Podpora při rekvalifikaci se podle § 40 odst. 1 ZoZ poskytuje uchazeči o 

zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a 

ke dni jejího přiznání není poživatelem starobního důchodu. Poskytuje se po celou dobu 

rekvalifikace, s výjimkou doby, po kterou je uchazeč o zaměstnání ve vazbě nebo je mu 

poskytován starobní důchod. Rovněž se neposkytuje v době, kdy jsou uchazeči o 

zaměstnání poskytovány dávky nemocenského pojištění (s výjimkou těch, které mu jsou 

poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu nekolidujícího nebo 

krátkodobého zaměstnání). O podpoře při rekvalifikaci rozhoduje krajská pobočka Úřadu 

práce a při zjištění skutečností uvedených v předchozích dvou větách, její poskytování 

zastaví.  

Myslím si, že by bylo vhodné poskytovat podporu při rekvalifikaci též uchazeči o 

zaměstnání, který si rekvalifikaci zabezpečuje sám podle § 109a ZoZ. Přijde mi nesprávné 

jej za jeho aktivitu znevýhodňovat. Pokud Úřad práce rozhodne o proplacení ceny zvolené 

rekvalifikace, považuje ji za vhodnou (srov. § 109a odst. 3 ZoZ). Rekvalifikaci, kterou 

zabezpečuje a hradí sám, musí logicky též považovat za vhodnou, a proto nevidím důvod 

k odlišnému přístupu při poskytování podpory při rekvalifikaci. Pro úplnost je nutné dodat, 

že se zavedením podpory při rekvalifikaci pro uchazeče o zaměstnání, který si rekvalifikaci 

zabezpečuje sám, počítá Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (srov. kapitola 3.3 

DP). 

                                            
113 Doušová, J. Pravidla vyplácení odstupného. Portal.pohoda.cz [online]. 15.10.2014 [cit. 2015-03-24]. Dostupné z: 

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pravidla-vyplaceni-odstupneho. 

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/pravidla-vyplaceni-odstupneho
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6.3 Výše a způsob poskytování podpory v nezaměstnanosti a     

 podpory při rekvalifikaci 

 

 Výše podpory v nezaměstnanosti i podpory při rekvalifikaci se stanovuje dle § 50 

ZoZ procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku
114

, který byl u uchazeče o 

zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním 

ukončeném zaměstnání v rozhodném období. V případě uchazeče o zaměstnání, který byl 

před zařazením do evidence osobou samostatně výdělečně činnou, se výše těchto podpor 

stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období 

přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
115

  

 Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 

65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého 

výdělku nebo vyměřovacího základu. Rozdílná výše sazby má být pro uchazeče o 

zaměstnání motivačním faktorem k intenzivnějšímu hledání zaměstnání v počáteční fázi 

nezaměstnanosti.
116

 U uchazeče o zaměstnání, který předchozí zaměstnání ukončil bez 

vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba po celou 

podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

S tímto ustanovením souhlasím, protože podpora v nezaměstnanosti by měla být určena pro 

ty, kteří o práci přišli bez vlastní vůle, i když praxe zná dost případů, kdy je zaměstnanec ke 

skončení zaměstnání „z vlastní vůle“ přímo či nepřímo donucen. Výše podpory 

v nezaměstnanosti je dle § 50 odst. 6 ZoZ omezena na 0.58násobek průměrné mzdy v 

národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (srov. 

kapitola 5.3.4 DP), což je aktuálně 14 604 Kč.  

                                            
114 Průměrný měsíční čistý výdělek se dle § 356 odst. 3 zákoníku práce zjišťuje z průměrného měsíčního hrubého výdělku 
(srov. § 356 odst. 2 zákoníku práce) odečtením pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu 
fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se 
průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. 
115 ZoZ odkazuje na právní úpravu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  
116 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.,  2010, s. 73. 
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 Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí po celou dobu rekvalifikace 60 % 

průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Dle § 50 odst. 6 ZoZ 

je výše podpory při rekvalifikaci omezena na 0.65násobek průměrné mzdy v národním 

hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci, což je aktuálně 16 367 

Kč. 

 Pokud uchazeč o zaměstnání ukončil v rozhodném období ve stejný den více 

zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou 

důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci dle § 

50 odst. 4 se stanoví z částky rovné součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo 

součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.  

 Jestliže uchazeč o zaměstnání před podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti 

vykonával výdělečnou činnost, která nebyla dobou důchodového pojištění, podpora 

v nezaměstnanosti se mu stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo 

vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Takto lze postupovat pouze v případě, že 

uchazeč o zaměstnání získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou 

činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (srov. § 52 ZoZ). Obdobný 

postup se aplikuje na stanovení podpory při rekvalifikaci.  

 

 Ustanovení § 51 ZoZ upravuje výpočet výše podpory v nezaměstnanosti a podpory 

při rekvalifikaci pro uchazeče o zaměstnání, jehož posledním zaměstnáním byla činnost, 

která se považuje za náhradní dobu zaměstnání. Použije se i pro uchazeče o zaměstnání, 

který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku 

nebo vyměřovacího základu nebo u něj výši uvedených hodnot nelze stanovit. Podpora 

v nezaměstnanosti je v těchto případech také odstupňována podle délky doby jejího 

poskytování. Za první 2 měsíce se stanoví ve výši 0.15násobku, další 2 měsíce ve výši 

0.12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0.11násobku průměrné mzdy v národním 

hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 

kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora při rekvalifikaci je v této situaci 
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stanovena ve výši 0.14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o 

zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. 

 Poskytování podpory v nezaměstnanosti, její kompenzace dle § 44b ZoZ a 

podpory při rekvalifikaci se provádí v české měně převodem na platební účet nebo 

poštovní poukázkou, a to podle volby uchazeče o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti 

nebo podpora při rekvalifikaci je splatná měsíčně pozadu. Poprvé je vyplacena následující 

měsíc po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím přiznání. V odůvodněných případech je 

možné ji poskytnout zálohově a při další splátce vyúčtovat. Poskytuje se pouze za 

kalendářní dny, ve kterých byly podmínky pro její poskytování splněny (srov. § 53 ZoZ).  

 Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se dle § 57 odst. 1 ZoZ 

neposkytují do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Toto obecné pravidlo je 

stanoveno s ohledem na nemožnost součinnosti uchazeče o zaměstnání s Úřadem práce při 

pobytu v cizině, v důsledku čehož není naplněn účel, pro který je veden v evidenci a 

hmotně zabezpečován. V rámci Evropské unie, ve které je jednou ze zásadních oblastí 

právní úpravy volný pohyb pracovníků, je tato problematika řešena nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 97/2009, které stanovuje pravidla k prve 

uvedenému nařízení.
117

 

 

6.4 Doplatek a přeplatek podpory v nezaměstnanosti a podpory při  

-----rekvalifikaci 

 

Krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje ve správním řízení případy nesprávného 

postupu ve věci poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci. 

Pokud dodatečně zjistí, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání neprávem odepřena, poskytována v nižší částce 

                                            
117 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 79. 
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nebo přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, rozhodnutím ji přizná nebo 

zvýší. V návaznosti na to, náleží uchazeči o zaměstnání doplatek. Obdobný postup se 

použije v situaci, kdy příslušný orgán rozhodl, že skončení pracovněprávního nebo jiného 

pracovního vztahu, z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, je neplatné. Uchazeči o 

zaměstnání, kterému bylo neprávem odepřeno vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

náleží podpora v nezaměstnanosti při splnění stanovených podmínek od zařazení do 

evidence nebo si může požádat o její přiznání k pozdějšímu datu. Nárok na podporu 

v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci nebo jejich splátky je nutné uplatnit 

v prekluzivní lhůtě 5 let ode dne, od kterého náležely, jinak zaniká (srov. § 54 ZoZ). 

 

V případě dodatečného zjištění, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 

rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání přiznána či poskytována neprávem nebo ve vyšší 

částce, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o snížení nebo zastavení jejich výplaty. 

Stane se tak ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které byla podpora 

vyplacena. Jestliže uchazeč o zaměstnání tuto situaci zavinil, musí vzniklý přeplatek vrátit. 

Nárok na jeho vrácení zaniká v prekluzivní lhůtě 5 let ode dne, od kterého podpora 

v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci respektive jejich splátky náležely 

uchazeči o zaměstnání v nižší výměře nebo nenáležely vůbec. Zákon o zaměstnanosti 

příkladným výčtem uvádí chování uchazeče o zaměstnání, které se považuje, v souvislosti 

se vzniklým přeplatkem, za zaviněné. Jde o nesplnění oznamovací povinnosti nebo 

nesprávné uvedení či zamlčení rozhodných skutečností pro přiznání podpory (srov. § 55 

ZoZ). Vázanost povinnosti vrátit přeplatek na zavinění uchazeče o zaměstnání považuji za 

správnou. 

Přeplatek vzniklý podle ustanovení § 56 ZoZ musí uchazeč o zaměstnání vrátit, i 

když jeho vznik nezavinil. Jedná se o případy duplicitního poskytování prostředků 

z různých zdrojů. Není považováno za žádoucí, aby podpora v nezaměstnanosti nebo 

podpora při rekvalifikaci byla poskytována souběžně s dávkami nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění, případně s náhradou mzdy nebo platu. Uchazeč o zaměstnání je 

povinen vrátit přeplatek rovněž v situaci, kdy bylo rozhodnuto o tom, že jeho 
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pracovněprávní vztah (s výjimkou krátkodobého zaměstnání) trvá  nebo jeho výdělečná 

činnost neskončila. Nárok na vrácení přeplatku opět zaniká uplynutím prekluzivní lhůty 5 

let ode dne přiznání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci respektive 

jejich dílčích splátek.
118

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
118 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 78. 
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7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

 

7.1 Vymezení osob se zdravotním postižením 

 

Zdravotní postižení je sociální událost, která s sebou nese mnoho negativních 

konsekvencí ovlivňujících život fyzické osoby. V oblasti zaměstnanosti, zhoršená zdravotní 

způsobilost zaměstnance k výkonu práce výrazně komplikuje jeho působení na trhu práce. 

Z tohoto důvodu stát vytváří pravidla, která na jedné straně chrání zdravotně postižené 

osoby, a na druhé straně motivují zaměstnavatele k jejich zaměstnávání, a to formou 

pozitivních i negativních opatření. Zdravotně postižené osoby nesmí být diskriminovány při 

uplatňování práva na zaměstnání (srov. kapitola 1.5 DP), poskytuje se jim zvýšená ochrana 

na trhu práce a náleží jim zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání (srov. § 67 odst. 1 

ZoZ ve spojení s § 33 odst. 1 ZoZ). K jejich umístění na trhu práce slouží i některé nástroje 

aktivní politiky zaměstnanosti.  

Osoby se zdravotním postižením jsou vymezeny v § 67 odst. 2 ZoZ jako fyzické 

osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni 

(osoby s těžším zdravotním postižením), invalidními v prvním nebo druhém stupni nebo 

zdravotně znevýhodněnými. Stupně invalidity jsou určeny dle § 39 odst. 2 zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to podle poklesu schopnosti fyzické osoby 

pracovat. Pokud fyzická osoba na základě nového posudku již není invalidní, hledí se na ni 

nadále jako na osobu se zdravotním postižením po dobu 12 měsíců ode dne tohoto 

posouzení.  

Kategorie osob zdravotně znevýhodněných byla do zákona o zaměstnanosti 

znovu začleněna novelou účinnou od 1. 1. 2015. Jedná se o fyzickou osobu, která má 

zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale 

její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo 

využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu 
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jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
119

. Tato osoba nemůže být zároveň 

uznána invalidní, a to v jakémkoliv stupni. 

 

7.2 Pracovní rehabilitace 

 

Osoby se zdravotním postižením mají dle § 69 odst. 1 ZoZ právo na pracovní 

rehabilitaci. Tato právní úprava vychází zejména z Úmluvy MOP č. 159 o pracovní 

rehabilitaci a zaměstnávání invalidů. Jedná se o souvislou činnost zaměřenou na získání a 

udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Pracovní rehabilitaci, na 

základě žádosti této osoby, zabezpečuje a náklady s ní spojené hradí krajská pobočka Úřadu 

práce, v jejímž obvodu má osoba se zdravotním postižením bydliště. Při této činnosti 

spolupracuje s pracovně rehabilitačními středisky, případně může jejím výkonem pověřit 

jinou fyzickou nebo právnickou osobu, a to na základě písemné dohody. Náležitosti této 

dohody jsou vymezeny v § 70 ZoZ.  

Činnosti, které zahrnuje pracovní rehabilitace, jsou demonstrativně vyjmenovány v 

§ 69 odst. 3 ZoZ. Jde např. o poradenství, zprostředkování zaměstnání nebo teoretickou a 

praktickou přípravu pro zaměstnání. Pracovní rehabilitace se uskutečňuje prostřednictvím 

individuálního plánu pracovní rehabilitace, který sestavuje krajská pobočka Úřadu práce za 

součinnosti osoby se zdravotním postižením. Jeho obsah je upraven v § 1 vyhlášky 

Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o 

zaměstnanosti a je obdobný individuálnímu akčnímu plánu (srov. kapitola 4.2.5 DP).  

 

Příprava k práci je důležitou činností v rámci pracovní rehabilitace. Jejím cílem je 

zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo včetně získání 

dovedností, které jsou nutné pro výkon zvoleného zaměstnání. Úřad práce uzavírá s osobou 

se zdravotním postižením písemnou dohodu o přípravě k práci, jejíž náležitosti jsou 

specifikovány v § 72 odst. 3 ZoZ. Příprava k práci může být prováděna na pracovištích 

                                            
119 Pro účely ZoZ se za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav považuje takový zdravotní stav, který podle poznatků 
lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i 

schopnost pracovního uplatnění (srov. § 67 odst. 4 ZoZ).  
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zaměstnavatele, která jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu osoby se zdravotním 

postižením, na chráněných pracovních místech nebo ve vzdělávacích zařízeních různých 

institucí. Z toho vyplývá, že může být realizována v pracovněprávním vztahu i mimo něj.
120

 

Je časově omezená maximální dobou 24 měsíců. Po dobu přípravy k práci náleží osobě se 

zdravotním postižením, na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce, podpora při 

rekvalifikaci, a to i v případě, že není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nárok na 

takovou podporu nemá, pokud pobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo 

mzdu či plat, případně jejich náhradu. Úřad práce může zaměstnavateli, který na svém 

pracovišti provádí přípravu k práci osob se zdravotním postižením, uhradit náklady 

vzniknuvší v souvislosti s touto činností. K tomu je nutné vyhotovit písemnou dohodu 

s náležitostmi podle § 73 odst. 1, 2 ZoZ. 

 

Specializované rekvalifikační kurzy jsou pro osoby se zdravotním postižením 

organizovány za stejných podmínek jako rekvalifikace. Jsou přizpůsobeny potřebám osob 

se zdravotním postižením. Podmínky pro nárok na podporu při rekvalifikaci jsou stejné 

jako u přípravy k práci (srov. § 74 ZoZ). 

 

7.3 Chráněné pracovní místo 

 

Jedná se o pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním 

postižením. Vzniká na základě písemné dohody s Úřadem práce a musí být obsazeno po 

dobu 3 let. Náležitosti této dohody jsou specifikovány v ustanovení § 75 odst. 9 ZoZ. 

Dohodu se zaměstnavatelem nelze uzavřít z důvodů uvedených v § 75 odst. 2,3 ZoZ. Na 

zřízení chráněného pracovního místa je zaměstnavateli poskytován příspěvek, jehož výše je 

odlišena jednak podle intenzity zdravotního postižení osoby a jednak podle počtu osob, 

které zaměstnavatel hodlá zaměstnat (srov. § 75 odst. 5 ZoZ). Dohoda o zřízení chráněného 

pracovního místa může být uzavřena i se zdravotně postiženou osobou, která se rozhodne 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnavatel i osoba samostatně výdělečně 

                                            
120 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 101. 
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činná mohou na základě § 76 ZoZ získat od Úřadu práce i příspěvek na částečnou úhradu 

provozních nákladů chráněného pracovního místa, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode 

dne vymezení či obsazení takového pracovního místa. Jeho výše může činit až 48 000 Kč 

ročně. Ustanovení § 76 odst. 3 ZoZ vyjmenovává situace, ve kterých nelze tento příspěvek 

poskytnout – např. v případě vyhrazení či obsazení chráněného pracovního místa 

zaměstnáním osoby zdravotně znevýhodněné v pracovním poměru. Charakteristika 

chráněného pracovního místa, druhy provozních nákladů či způsob poskytování příspěvku 

jsou stanoveny v § 6 a násl. vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.  

Dá se shrnout, že právní úprava chráněného pracovního místa je svou konstrukcí do 

značné míry podobná právní úpravě společensky účelných pracovních míst. Celá třetí část 

zákona o zaměstnanosti, která se týká osob se zdravotním postižením, by se dala teoreticky 

včlenit do aktivní politiky zaměstnanosti. Její samostatnost však považuji za správnou, 

neboť zákonodárce touto úpravou jistě chtěl poukázat na důležitost podpory zdravotně 

postižených osob, jelikož zdraví a důstojnost jsou nejdůležitějšími lidskými hodnotami.  

 

7.4 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním   

::......postižením na chráněném pracovním místě 

 

 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 

pracovním místě lze v souladu s § 78 odst. 1 ZoZ poskytnout zaměstnavateli, který na 

chráněných pracovních místech zaměstnává více než 50 % svých zaměstnanců. Je to jediný 

příspěvek, který není poskytován na základě dohody, ale zaměstnavateli na něj vzniká 

nárok, za předpokladu splnění zákonných podmínek.
121

 Příspěvek se poskytuje formou 

částečné úhrady mezd, platů nebo dalších nákladů spojených s chráněným pracovním 

místem. Příslušná k jeho poskytování je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu se 

nachází sídlo zaměstnavatele, respektive bydliště zaměstnavatele, pokud se jedná o 

fyzickou osobu. Jisté potíže mohou nastat při posuzování nároku na tento příspěvek u 

                                            
121 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 123. 
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soudu, neboť aktuální judikatura začala, bez dostatečného odůvodnění, považovat řízení o 

tomto příspěvku za řízení vyloučené ze správního soudnictví.
122

 

 

 Výše příspěvku činí 75 % skutečně vynaložených finančních prostředků na mzdy či 

platy včetně odvodů, které zaměstnavatel za zaměstnance povinně odvádí. Horní hranice 

příspěvku je omezena na 8 000 Kč měsíčně na osobu, která byla orgánem sociálního 

zabezpečení uznána invalidní a 5 000 Kč měsíčně na osobu zdravotně znevýhodněnou. 

Příspěvek je poskytován zpětně za poslední čtvrtletí na základě písemné žádosti 

zaměstnavatele. Lze jej zvýšit po uplynutí 12 měsíců od zřízení či vymezení chráněného 

pracovního místa, a to maximálně o 2 000 Kč měsíčně na osobou se zdravotním postižením 

nebo o 1 000 Kč měsíčně na osobu zdravotně znevýhodněnou. Zde se zákonodárce dopustil 

nepřesnosti, neboť dle § 67 odst. 2 písm. c, je za osobu se zdravotním postižením 

považována i osoba zdravotně znevýhodněná. Za správné by se, pro účely ustanovení o 

zvýšení příspěvku ve vyšší míře, jevilo použít odbobnou formulaci jako v § 78 odst. 2 ZoZ 

- tedy, že nárok na něj náleží zaměstnavateli při zaměstnávání osoby se zdravotním 

postižením podle § 67 odst. 2, písm. a nebo b. 

 V případě, že osoba se zdravotním postižením je zaměstnána na chráněných 

pracovních místech u více zaměstnavatelů, řeší kolizi při vyplácení příspěvku § 78 odst. 6 

ZoZ. Situace, kdy příspěvek zaměstnavateli nenáleží, jsou vypočteny v ustanovení § 78 

odst. 7 ZoZ. Jde např. o souběh s příspěvkem na částečnou úhradu provozních nákladů 

chráněného pracovního místa nebo když osoba se zdravotním postižením pobírá starobní 

důchod.  

 

 

 

 
                                            
122 Stádník, J., Kieler, P. Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Práce a mzda   

č. 11/2014, s. 44 a násl. 
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7.5 Práva a povinnosti zaměstnavatelů vůči Úřadu práce 

 

 Pro zdárné zapojování a udržování osob se zdravotním postižením na trhu práce je 

zásadní vzájemná spolupráce zaměstnavatelů s Úřadem práce (srov. § 79 a § 80 ZoZ).  

 Nastavení pozitivní stimulace zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, která spočívá v nejrůznějších finančních příspěvcích, vyvažuje zákonodárce 

stanovením povinného podílu osob se zdravotním postižením, který plošně dopadá na 

střední a velké zaměstnavatele. Dle § 81 odst. 1 ZoZ, je povinen každý zaměstnavatel, který 

zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, zajistit, aby minimálně 4 % 

z nich byly osoby se zdravotním postižením. Průměrný roční přepočtený počet 

zaměstnanců se zjišťuje za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivé provozy nebo 

detašovaná pracoviště.
123

 U agentur práce se do celkového počtu zaměstnanců 

nezapočítávají ti, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.  

 Náhradní splnění této povinnosti je možné třemi způsoby. Zaměstnavatel může 

odebírat výrobky či služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % 

zaměstnanců na chráněných pracovních místech
124

 nebo jim zadávat zakázky. Totéž lze 

učinit u osob se zdravotním postižením, jež jsou osobami samostatně výdělečně činnými. 

Aby bylo podpořeno větší množství osob se zdravotním postižením na chráněných 

pracovních místech, zákon omezuje hodnotu výrobků, služeb či zakázek, které mohou být 

plněny pro účely započtení na povinný podíl osob se zdravotním postižením (srov. § 81 

odst. 3 ZoZ). Druhou možností je odvod finančních prostředků do státního rozpočtu, a to ve 

výši 2.5násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

kalendářního roku (srov. kapitola 5.3.4 DP), v němž povinnost plnit povinný podíl osob se 

zdravotním postižením vznikla. Tento odvod je vynásoben počtem osob se zdravotním 

postižením, které měl zaměstnavatel zaměstnat. Třetí možností je kombinace obou 

předchozích.  

                                            
123 Svěrčinová, E. Povinný podíl za rok 2014. Práce a mzda č. 1/2015, s. 26 a násl. 
124 Ministerstvo práce a sociálních věcí bezplatně zveřejňuje Katalog organizací zaměstnávajících více než 50 % osob se 
zdravotním postižením a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných na webových stránkách 
https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp. V katalogu jsou uvedeny pouze subjekty, které 

Úřad práce o zařazení do něj požádají. Ke dni 16. 3. 2015 bylo v katalogu evidováno 982 subjektů. 

https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/katalogorganizaceozp
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 Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením jsou zaměstnavatelé 

povinni písemně hlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 15. února následujícího 

roku. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon o zaměstnanosti, stanovuje v § 15 a násl. způsob výpočtu průměrného ročního 

přepočteného počtu zaměstnanců a způsob výpočtu plnění povinného podílu osob se 

zdravotním postižením. 
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8. Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí 

 

8.1 Vymezení zahraniční zaměstnanosti a cizince 

 

Právní úprava zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí je oblastí, která se 

dynamicky vyvíjí, zejména v závislosti na stavu hospodářství. V současné době pozorujeme 

oživení českého hospodářství, s nímž je spojena zvýšená poptávka po pracovní síle, což 

dává možnosti i pracovníkům ze zahraničí. Je ovšem nutné jejich příliv určitým způsobem 

regulovat, protože stát by měl podporovat především zaměstnanost tuzemských občanů. 

Velice významnou roli v této problematice hraje členství České republiky v EU, které 

s sebou přináší možnost volného pohybu pracovníků.  

Ustanovení § 103 ZoZ umožňuje Vládě toto pravidlo nařízením omezit a stanovit 

podmínky přístupu na český trh práce pro příslušníky
125

 jiného členského státu EU. Může 

se tak stát pouze na nezbytně nutnou dobu (tzv. přechodné období) a v minimálním 

nezbytném rozsahu. Přechodné období ze strany České republiky může mít formu 

reciproční reakce na zavedení přechodného období ze strany jiného členského státu EU 

nebo může být zavedeno samostatně vůči novým členským státům, pokud budou jeho státní 

příslušníci představovat vážné narušení trhu práce v České republice.
126

 V praxi však tato 

situace zatím nenastala. Naopak vůči České republice bylo zavedeno přechodné období od 

jejího vstupu do EU a poslední členské státy jej přestaly uplatňovat až od 1. 5. 2011, tedy 

po sedmi letech.  

Zahraniční zaměstnanost je tvořena souhrnem všech fyzických osob, které 

vykonávají práci na území České republiky a zároveň nejsou jejími občany. Pro účely 

úpravy zákona o zaměstnanosti se tato kategorie zužuje na fyzické osoby 

v zaměstnaneckém poměru. Zaměstnanci ze zahraničí se dělí na dvě skupiny, které se od 

sebe zásadně odlišují především množstvím povinností, jež musí splnit pro vstup na český 

trh práce.  

                                            
125 Státní příslušnost je širší pojem než státní občanství, neboť zahrnuje fyzické i právnické osoby. Srov. Pavlíček, V. a 
kol.: Ústavní právo a státověda, I. díl. Obecná státověda. 2. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2014, s. 62-63. 
126 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 157. 
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V první skupině jsou občané EU, jejich rodinní příslušníci a rodinní příslušníci 

občanů České republiky, pokud nemají české státní občanství ani občanství 

jiného členského státu EU. Takové fyzické osoby mají zásadně stejné postavení v právních 

vztazích upravených zákonem o zaměstnanosti jako občané České republiky a nejsou 

považovány za cizince (srov. § 3 odst. 2, 3 ZoZ ve spojení s § 85 ZoZ). Pokud má fyzická 

osoba více státních občanství, z nichž jedno je občanství ČR, za rozhodné se považuje, 

v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, 

občanství ČR.
127

 Do této skupiny se stejnými právy a povinnostmi patří také občané 

ostatních členských zemí Evropského hospodářského prostoru
128

 a Švýcarska a jejich 

rodinní příslušníci, což zákon o zaměstnanosti sice explicitně nestanoví, ale tato skutečnost 

plyne z mezinárodních smluv, které jsou pro Českou republiku závazné.  

Níže uvedené vymezení rodinného příslušníka občana EU se aplikuje též na cizince, 

který je rodinným příslušníkem občana České republiky, ostatních členských zemí 

Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Kdo je považován za rodinného 

příslušníka občana EU, stanovuje § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„pobytový zákon“). Jedná se o fyzickou osobu, která sice není občanem EU ale vůči 

občanu EU je v postavení: 

 manžela
129

, 

 rodiče, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve 

společné domácnosti, 

 dítěte mladšího 21 let nebo takového dítěte manžela občana EU, 

 nezaopatřeného
130

 přímého příbuzného ve vzestupné nebo sestupné linii nebo 

takového příbuzného manžela občana EU. 

                                            
127 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 411. 
128 Evropský hospodářský prostor (EHP) vznikl na základě dohody mezi Evropskou unií a Evropským sdružením volného 
obchodu, a to k 1. 1. 1994. Dohoda mimo jiné deklaruje v čl. 28 zajištění volného pohybu pracovníků v rámci EHP. Vedle 
členských států EU patří do EHP i Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Švýcarsko členství v EHP odmítlo, a tak je volný 
pohyb pracovníků mezi ním a ostatními členskými státy organizace zajišťován prostřednictvím bilaterálních smluv.  
129 Za manžela se též považuje registrovaný partner (srov. § 180f pobytového zákona). 
130 Za nezaopatřenou osobu podle tohoto ustanovení, je považován občanem EU nebo jeho manželem vyživovaný cizinec, 
který se nejdéle do 26 let věku soustavně připravuje na budoucí povolání nebo tak nemůže činit pro nemoc či úraz nebo z 
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost (srov. § 15a 

odst. 2 pobytového zákona). 
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Ustanovení § 15a odst. 3 pobytového zákona značně rozšiřuje okruh osob, na něž se 

použijí ustanovení o rodinném příslušníkovi. Jde o cizince, který hodnověrným způsobem 

doloží, že je příbuzným občana EU neuvedeným v zákonném vymezení rodinného 

příslušníka a splňuje některou z podmínek uvedených v tomto ustanovení nebo má 

s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné 

domácnosti. Dle mého názoru byl zákonodárce při vymezování okruhu osob, které jsou 

považovány za rodinné příslušníky občana EU příliš benevolentní. De lege ferenda bych 

uvítal jasnější vymezení příbuzného občana EU, ve smyslu stanovení horní hranice stupně 

příbuzenství.  

Druhou skupinu tvoří cizinci, kterými jsou pro účely právní úpravy zaměstnanosti, 

občané jiných států než těch vymezených v první skupině. Za cizince se považuje rovněž 

fyzická osoba bez státního občanství (tzv. apatrida). Zvláštní povinnosti pro cizince, kteří 

chtějí získat zaměstnání v ČR, upravuje § 89 a násl. ZoZ a některá ustanovení pobytového 

zákona. 

 

8.2 Informační a evidenční povinnost při zaměstnávání    

......zaměstnanců ze zahraničí 

 

Pokud zaměstnavatel zamýšlí zaměstnávat na volném pracovním místě cizince, je 

povinen oznámit takové volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž 

územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno, a to včetně základní charakteristiky 

tohoto pracovního místa (srov. § 86 ZoZ ve spojení s § 37 ZoZ). 

Nastoupí-li do zaměstnání zaměstnanec ze zahraničí, s výjimkou cizince podle § 98 

písm. f - i ZoZ
131

, jsou zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které je tato 

osoba svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslána k výkonu práce na 

území České republiky, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou 

                                                                                                                                     
131 Jejich výkon práce je specifický a na území ČR pobývají krátkou dobu. Jedná se např. o zaměstnance v mezinárodní 
dopravě nebo členy záchranných jednotek. 
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pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce. Obdobnou 

povinnost je nutné splnit, pokud za trvání zaměstnání cizince nastane skutečnost, na jejímž 

základě již tento cizinec nepotřebuje příslušné povolení
132

 (např. svatba s občanem EU). 

Tato povinnost musí být splněna do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.  

V této lhůtě je rovněž nutné informovat krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení 

zaměstnání nebo vyslání osob, které byly zahraničním zaměstnavatelem na základě dohody 

vyslány k výkonu práce na území České republiky (srov. § 87 odst. 1, 3 ZoZ). 

Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu 

práce, jestliže cizinec s příslušným povolením nenastoupil do práce nebo ukončil 

zaměstnání před uplynutím doby, na kterou mu bylo příslušné povolení vydáno. V případě 

ukončení zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. a-e zákoníku 

práce nebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením pracovního poměru 

zaměstnancem, je nutné příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce informovat i o 

důvodech, které vedly k ukončení zaměstnání. Lhůty ke splnění těchto povinností jsou, 

v případě nenastoupení cizince do zaměstnání, stanoveny odlišně dle druhu příslušného 

povolení. V případě předčasného ukončení zaměstnání musí být informační povinnost 

splněna do 10 kalendářních dnů od skončení zaměstnání (srov. § 88 ZoZ). 

Krajská pobočka Úřadu práce vede několik evidencí, které zahrnují zaměstnance ze 

zahraničí, s výjimkou cizinců podle § 98 písm. f - i ZoZ. Zákon taxativně vymezuje údaje, 

které musí evidence obsahovat. Tyto údaje lze sdělovat pouze s písemným souhlasem 

osoby, jichž se týkají. Její souhlas se nevyžaduje v případech, kdy tak stanoví zvláštní 

zákon nebo mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká 

republika vázána (srov. § 102 odst. 1, 4 ZoZ). 

Zaměstnavatel je povinen, obdobným způsobem jako krajská pobočka Úřadu práce, 

vést evidence všech zaměstnanců ze zahraničí, které zaměstnává. Stejnou povinnost má 

právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na 

jejímž základě byl zaměstnanec ze zahraničí, s výjimkou cizince podle § 98 písm. f - i ZoZ, 

vyslán na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. Evidence 

                                            
132 Příslušným povolením je myšleno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta (k těmto více 

v kapitole 8.3 a 8.4 DP). 
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musí obsahovat, až na drobné výjimky, stejné údaje jako evidence krajské pobočky Úřadu 

práce (srov. § 102 odst. 2 ZoZ). Zaměstnavatel má rovněž povinnost uchovávat kopie 

dokladů prokazujících oprávněnost pobytu jím zaměstnaného cizince na území České 

republiky, a to podobu trvání zaměstnání a dále do uplynutí 3 let po jeho skončení.  

 

8.3 Povolení k zaměstnání cizince 

 

Chce-li být cizinec přijat do zaměstnání a zaměstnáván na územní České republiky, 

musí být dle § 89 odst. 1 ZoZ držitelem platné zaměstnanecké nebo modré karty, které jsou 

v současné době hlavními nástroji k zaměstnávání cizinců (srov. kapitola 8.4 DP).   

Další možnost pro cizince, jak získat zaměstnání a vykonávat jej na území České 

republiky, je upravena v § 89 odst. 2 ZoZ. Potřebuje k tomu disponovat platným povolením 

k zaměstnání vydaným krajskou pobočkou Úřadu práce a platným povolením k pobytu 

vydaným podle pobytového zákona. Pro tyto účely se za zaměstnání též považuje plnění 

úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, 

statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro 

obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu 

družstva pro družstvo. Toto ustanovení má zamezit účelovému zakládání obchodních 

korporací o velkém počtu společníků (cizinců), s cílem vyhnout se povinnosti získat pro 

zaměstnání na území ČR povolení.
133

  

O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec krajskou pobočku Úřadu práce 

zpravidla před svým příchodem na území ČR sám nebo prostřednictvím dalších subjektů 

uvedených v § 90 ZoZ. Žádost musí obsahovat nezbytné údaje vymezené v § 91 odst. 1 

ZoZ a podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč
134

. Je k ní nutno přiložit vyjádření 

                                            
133 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 144. 
134 Výše správního poplatku je stanovena v položce 9, písm. b sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 
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zaměstnavatele, že cizince zaměstná a další zákonem stanovené doklady (srov. § 91 odst. 2 

ZoZ). Tyto přílohy musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu 

do českého jazyka. Poté krajská pobočka úřadu práce rozhodnutím vydá cizinci povolení 

k zaměstnání za podmínek, že se jedná o oznámené volné pracovní místo a nelze jej 

s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit 

jinak. Splnění druhé podmínky se nevyžaduje pro cizince, kterým se vydává povolení 

k zaměstnání podle § 95 a § 97 ZoZ. Povolení k zaměstnání obsahuje identifikační údaje 

cizince a zaměstnavatele, u kterého bude zaměstnání vykonáváno, druh práce a místo jejího 

výkonu, dobu, na kterou se vydává a další nezbytné údaje pro výkon zaměstnání. Vydává 

se na nejdéle na dobu 2 let. 

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude v zaměstnání 

vykonávat sezónní práce závislé na ročním období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v 

kalendářním roce, pokud mezi jednotlivými zaměstnáními na území České republiky 

uplyne doba nejméně 6 měsíců (srov. § 96 ZoZ). 

Ustanovení § 97 ZoZ uvádí taxativní výčet skupin cizinců, pro které je vyžadováno 

povolení k zaměstnání, ale při jeho vydávání se nezkoumá situace na trhu práce z hlediska 

možnosti obsazení volného pracovního místa jinou osobou.
135

 Jde např. o cizince: 

 který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování svých 

dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na dobu nejdéle 6 

měsíců, kterou je možno při splnění určitých podmínek i prodloužit, 

 do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými pracemi v 

rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, jichž se Česká 

republika účastní, 

 kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za stejným účelem 

bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu. 

 

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě zaměstnání cizince, který byl 

zahraničním zaměstnavatelem vyslán k výkonu práce na území ČR, a to na základě 

                                                                                                                                     
135 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 150-151. 
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smlouvy s českou fyzickou nebo právnickou osobou. Před uzavřením této smlouvy je česká 

smluvní strana povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce zejména 

počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. V tomto případě o povolení 

k zaměstnání žádá tuzemská osoba a je odpovědná za jeho platnost a platnost povolení 

k pobytu po celou dobu vyslání cizince k výkonu práce na území ČR. Krajská pobočka 

Úřadu práce povolení k zaměstnání nevydá, jestliže má být cizinec vyslaný na území ČR 

dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli (srov. § 95 ZoZ). I v tomto případě, krajská 

pobočka Úřadu práce při vydávání povolení k zaměstnání nemusí zkoumat situaci na trhu 

práce. Jestliže byl cizinec na území ČR vyslán výlučně za účelem zvyšování dovedností a 

kvalifikace potřebných k výkonu práce u zahraničního zaměstnavatele mimo území České 

republiky, povolení k zaměstnání se pro něj nevyžaduje. Krajská pobočka Úřadu práce 

musí být přesto o jeho vyslání informována (srov. § 98a ZoZ).  

 

Ustanovení § 98 ZoZ vymezuje taxativní výčet skupin cizinců, pro které se 

povolení k zaměstnání nevyžaduje. Jedná se např. o cizince: 

 s povoleným trvalým pobytem, 

 akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků, 

 kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o 

azylu, ve znění pozdějších předpisů, 

 který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní 

dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelních pohrom, a 

v případech humanitární pomoci nebo 

 který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání. 

 

Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, který nesplňuje některou z podmínek 

stanovených zákonem o zaměstnanosti pro jeho vydání nebo do uplynutí 12 měsíců ode 

dne, kdy cizinec požádal v ČR o azyl, což by mělo zabránit zneužití institutu azylu 

ekonomickými uprchlíky.  

Krajská pobočka úřadu práce může, dle § 94 odst. 1 ZoZ, rozhodnutím prodloužit 

platnost povolení k zaměstnání, na základě žádosti cizince. Může tak učinit i opakovaně, 
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ale vždy nejdéle na dobu 2 let. Cizinec je oprávněn o prodloužení platnosti povolení k 

zaměstnání žádat nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti 

původního povolení. Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání musí obsahovat 

stejné náležitosti jako žádost o jeho vydání. Její podání podléhá správnímu poplatku ve výši 

250 Kč
136

. 

V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZoZ, platnost povolení k zaměstnání 

zaniká: 

 uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

 skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

 uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt nebo 

 neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem 

zaměstnání z jiného důvodu. O této skutečnosti informuje Policie ČR nebo 

Ministerstvo vnitra příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (srov. § 100 odst. 3 

ZoZ).  

 

Povolení k zaměstnání může být odejmuto na základě ustanovení § 100 odst. 2 ZoZ. 

Na rozdíl od zániku povolení k zaměstnání, který nastává v důsledku zákonem 

předpokládaných skutečností, o odejmutí povolení k zaměstnání vydává krajská pobočka 

Úřadu práce rozhodnutí. Stane se tak v případě zjištění, že povolení k zaměstnání bylo 

vydáno na základě nepravdivých údajů nebo je zaměstnání vykonáváno v rozporu 

s vydaným povolením, z čehož zákon stanoví výjimky pro případ převedení zaměstnankyně 

na jinou práci v souvislosti s jejím mateřstvím (srov. § 41 odst. 1, písm. c zákoníku práce) 

nebo vyslání zaměstnance na pracovní cestu podle § 42 zákoníku práce, jestliže to odpovídá 

povaze jím vykonávané práce, pro kterou mu bylo povolení k zaměstnání vydáno. 

 

 

 

 

                                            
136 Výše správního poplatku je stanovena v položce 9, písm. c sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 
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8.4 Zaměstnanecká a modrá karta 

 

Právní úprava zaměstnanecké a modré karty vznikla za účelem zjednodušení 

přístupu cizinců na český trh práce. Jejich základní výhodou je to, že v sobě integrují 

povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. Tím odpadá značná administrativní zátěž, 

neboť místo dvou navazujících správních řízení stačí jedno, které provádí Ministerstvo 

vnitra. Přesto v některých případech musí mít cizinec, při vstupu na český trh práce, platné 

povolení k pobytu i platné povolení k zaměstnání (srov. kapitola 8.3 DP). Zaměstnanecká a 

modrá karta jsou upraveny primárně v pobytovém zákoně, který stanoví pravidla pro jejich 

vydávání a pro zrušení jejich platnosti. Ustanovení vztahující se k jejich funkci povolení 

k zaměstnání, nalezneme v zákoně o zaměstnanosti. Pracovních míst obsazovaných cizinci 

na základě zaměstnanecké nebo modré karty se týká obdobná informační a evidenční 

povinnost jako pracovních míst obsazovaných na základě povolení k zaměstnání (srov. 

kapitola 8.2 DP).  

Ministerstvo práce a sociálních věcí vede dle § 37a ZoZ centrální evidenci volných 

pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a centrální evidenci volných 

pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty.
137

 Jedná se o volná pracovní místa
138

, 

nahlášená krajské pobočce Úřadu práce zaměstnavatelem, jež se nepodařilo obsadit 

uchazečem o zaměstnání do 30 dnů po jejich nahlášení. Zákon vyžaduje souhlas 

zaměstnavatele se zařazením volného pracovního místa do příslušné evidence (srov. § 37a 

odst. 2, 3 ZoZ). Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván již na základě 

potvrzení Ministerstva vnitra o splnění podmínek pro vydání či prodloužení zaměstnanecké 

nebo modré karty (srov. § 89 odst. 3 ZoZ ve spojení s § 44 odst. 2 a § 44a odst. 12 

pobytového zákona). Zaměstnanecká nebo modrá karta se pro zaměstnání cizince 

nevyžaduje ve stejných případech, ve kterých pro něj není vyžadováno povolení 

k zaměstnání (srov. § 98 a 98a ZoZ). 

                                            
137 Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty je veřejně přístupná na webové 
stránce http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm. Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli 
modré karty je veřejně přístupná na webové stránce http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/vm.  
138 Do příslušných evidencí nelze zařadit volná pracovní místa úředníků územně samosprávných celků a služebních místa 

státních zaměstnanců.  

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/vm
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Zaměstnanecká karta je relativně novým institutem českého právního řádu. Jeho 

součástí se stala dne 24. 6. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 101/2014 Sb.
139

, který 

novelizuje zákon o zaměstnanosti a pobytový zákon. Stejnou novelou byla zrušena 

dlouhodobá víza za účelem zaměstnání, dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a zelená 

karta
140

. Zaměstnaneckou kartu definuje ustanovení § 42g odst. 1 pobytového zákona jako 

povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území ČR 

delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla 

zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas 

Ministerstva vnitra
141

.  

Žadatel o zaměstnaneckou kartu je povinen předložit k žádosti uzavřenou pracovní 

smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, případně smlouvu o smlouvě budoucí k uzavření 

uvedených právních jednání. Bez ohledu na rozsah práce, nesmí být měsíční mzda, plat 

nebo odměna v takové dohodě ujednána v nižší částce než činí základní sazba minimální 

mzdy a týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin. Tuto podmínku považuji za 

správnou, neboť zajišťuje držiteli zaměstnanecké karty rovný přístup z hlediska odměny za 

provedenou práci. Rovněž souhlasím s tím, že cizinec má povinnost mít zaměstnání 

zajištěné dříve než mu bude zaměstnanecká karta vydána. Kdyby tomu tak nebylo, zajisté 

by stoupl počet cizinců vykonávajících nelegální práci. Souhrn náležitostí k žádosti o 

vydání zaměstnanecké karty je blíže vymezen v § 42h pobytového zákona. Cizinec podává 

žádost o vydání zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky (tedy mimo 

území ČR). V České republice, konkrétně na Ministerstvu vnitra, může žádost podat pouze 

pokud zde pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému 

pobytu vydané za jiným účelem. Pro dnešní potřeby neustálé migrace cizinců v rámci 

zahraničních koncernů, se tento způsob podávání žádostí jeví nepraktickým, z důvodu 

                                            
139 Tento zákon implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování 

žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném 
souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. 
140 Zelená karta sloužila pro cizince také jako integrované povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání na 
území ČR. Oproti zaměstnanecké kartě byla vydávána ve třech typech, v závislosti na kvalifikaci cizince, a byla určena 
pouze pro cizince z taxativně vymezeného okruhu států.  
141 Souhlas Ministerstva vnitra je vyžadován v souvislosti se změnou pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty 
nebo změnou jeho zaměstnavatele. Změnu musí cizinec Ministerstvu vnitra oznámit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
k ní došlo (srov. § 42g odst. 7, 8 pobytového zákona). 
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administrativní náročnosti a zvýšených nákladů.
142

 Uvítal bych možnost podat žádost o 

vydání zaměstnanecké karty na Ministerstvu vnitra i pro cizince, kteří splňují veškeré 

náležitosti, ale na území ČR pobývají krátkodobě (tj. do 3 měsíců).  

 

Jak již bylo zmíněno, zaměstnanecká karta slouží jako integrované povolení k 

dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání. Má tedy duální charakter. Pro cizince, 

který k výkonu zaměstnání potřebuje povolení k zaměstnání, funguje zaměstnanecká karta 

pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR (tzv. neduální charakter). 

Stejným způsobem funguje pro všechny zaměstnance ze zahraničí, kteří nepotřebují 

povolení k zaměstnání. Pro vydání zaměstnanecké karty je nutné závazné stanovisko 

Ministerstva práce a sociálních věcí, které při jeho vydání přihlíží k situaci na trhu práce 

(srov. § 94 odst. 4 ZoZ ve spojení s § 42g odst. 6 pobytového zákona).  

Zaměstnanecká karta se vydává nejdéle na dobu 2 let a její platnost lze opakovaně 

prodloužit při splnění náležitostí stanovených v § 44a odst. 9 pobytového zákona. Platnost 

zaměstnanecké karty Ministerstvo vnitra zruší, pokud byl naplněn některý z důvodů 

taxativně uvedených v ustanovení § 46e odst. 1 nebo § 37 odst. 1, 2. Pro příklad lze uvést 

pravomocné odsouzení pro spáchání úmyslného trestného činu nebo neuznání odborné 

kvalifikace cizince příslušným uznávacím orgánem. V rozhodnutí o zrušení platnosti 

zaměstnanecké karty Ministerstvo vnitra stanoví cizinci lhůtu pro vycestování z České 

republiky a udělí mu výjezdní příkaz
143

. 

 

 Modrá karta byla do českého právního řádu zavedena, s účinností od 1. 1. 2011, 

implementací směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních 

příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

Jak vyplývá z názvu směrnice, modrá karta v sobě integruje povolení k 

dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání na pracovních místech vyžadujících 

                                            
142 Klega, J. Zaměstnanecká karta umožní cizincům získat v jediném řízení jak pobytové oprávnění, tak povolení k práci. 
Epravo.cz [online]. 25.2.2014 [cit. 2015-04-03]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecka-karta-
umozni-cizincum-ziskat-v-jedinem-rizeni-jak-pobytove-opravneni-tak-povoleni-k-praci-93586.html.  
143 Výjezdní příkaz je doklad, který cizince opravňuje k přechodnému pobytu na území ČR po dobu, která je nezbytná 
k provedení neodkladných úkonů a k vycestování z ČR. V tomto případě dobu přechodného pobytu stanoví Ministerstvo 

vnitra, a to nejdéle na 60 dnů (srov. § 50 odst. 3, 4 pobytového zákona).  

http://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecka-karta-umozni-cizincum-ziskat-v-jedinem-rizeni-jak-pobytove-opravneni-tak-povoleni-k-praci-93586.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnanecka-karta-umozni-cizincum-ziskat-v-jedinem-rizeni-jak-pobytove-opravneni-tak-povoleni-k-praci-93586.html
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vysokou kvalifikaci, kterou se pro tyto účely rozumí řádně ukončené vysokoškolské 

vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky.  

 

 Proces vydávání modré karty je obdobný jako u zaměstnanecké karty s některými 

odlišnostmi, jež se pokusím popsat. Cizinec může o vydání modré karty požádat přímo 

Ministerstvo vnitra rovněž v případě, že je držitelem modré karty vydané jiným členským 

státem EU, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území ČR. Cizinec, který žádá o 

vydání modré karty, musí k žádosti přiložit mimo jiné uzavřenou pracovní smlouvu 

sjednanou na dobu nejméně jednoho roku. V této smlouvě musí být stanovena týdenní 

pracovní doba v souladu s § 79 zákoníku práce a taktéž musí obsahovat ujednání o výši 

měsíční nebo roční hrubé mzdy, která musí ekvivalentně odpovídat minimálně 1.5násobku 

průměrné hrubé roční mzdy
144

, což v současné době činí 452 304 Kč. Dohoda o pracovní 

činnosti není pro účely institutu modré karty dostačující.  

 Ustanovení § 42i odst. 1 pobytového zákona obsahuje taxativní výčet skupin 

cizinců, kteří nemohou o vydání modré karty požádat. Jedná se např. o rodinného 

příslušníka občana EU, pokud občan EU pobývá na území ČR nebo o žadatele o vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu. Po posouzení žádosti o 

vydání modré karty, informuje Ministerstvo vnitra zaměstnavatele o tom, že cizinec splnil 

podmínky pro její vydání (srov. § 42i odst. 10 pobytového zákona). Modrá karta se dle § 44 

odst. 7 pobytového zákona vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na niž 

byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Rozhodnutí musí být vydáno 

nejpozději do 90 dnů od podání žádosti o vydání modré karty (srov. § 169 odst. 1, písm. f 

pobytového zákona). Její platnost lze opakovaně prodloužit, vždy nejdéle na 2 roky.  

 

 Na rozdíl od zaměstnanecké karty, má modrá karta jen duální charakter, a tudíž ji 

není možné využít pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. Změna 

zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele modré karty podléhá souhlasu 

Ministerstva vnitra pouze po dobu prvních dvou let jeho pobytu na území ČR. Na následné 

                                            
144 Průměrná hrubá roční mzda, pro účely vydávání modrých karet, na období 1. 5. 2014 – 30. 4. 2015, je stanovena 

sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 70/2014 Sb.  
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změny se vztahuje již jen informační povinnost držitele modré karty (srov. § 42i odst. 9 

pobytového zákona). Široké spektrum případů, ve kterých Ministerstvo vnitra platnost 

modré karty zruší, je taxativně vymezeno v § 46f pobytového zákona. Pro příklad lze uvést 

neplnění účelu, na který byla modrá karta vydána nebo nemá-li držitel modré karty na 

území ČR zajištěné ubytování. 
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  9. Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti 

 

 9.1 Kontrolní činnost a vymezení působnosti orgánů kontroly 

 

Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti vykonávají dle § 125 ZoZ orgány 

kontroly, jimiž jsou zásadně Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (dále 

jen „inspekce práce“) a v určité míře také celní úřady, generální ředitelství Úřadu práce a 

krajské pobočky Úřadu práce. Kontrola má povahu správního dozoru, kdy vykonavatel 

veřejné správy sleduje, zda chování nepodřízených subjektů je v souladu s právním řádem a 

v případě zjištění opaku aplikuje zejména nápravná nebo sankční opatření.
145

  

Kontrolní oprávnění mají rovněž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 

jiné orgány podle zvláštních předpisů (např. Nejvyšší kontrolní úřad nebo finanční orgány), 

ačkoliv nejsou zákonem o zaměstnanosti označeny za orgány kontroly (srov. § 125 odst. 

5,6 ZoZ).
146

 

 Inspekce práce má za úkol kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů
147

 u 

kontrolovaných osob, jimiž jsou dle § 126 odst. 1 ZoZ: 

 zaměstnavatelé, 

 právnické a fyzické osoby, které vykonávají činnosti podle zákona o zaměstnanosti, 

zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci, 

 fyzické osoby, jimž jsou poskytovány služby podle zákona o zaměstnanosti. 

  

Celní úřady jsou, vedle inspekce práce, oprávněny ke kontrole zaměstnávání 

cizinců. O těchto kontrolách informují příslušný oblastní inspektorát práce a pokud zjistí 

                                            
145 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 415. 
146 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 212. 
147 Pracovněprávními předpisy pro účely ZoZ jsou dle § 126 odst. 2 ZoZ, právní předpisy o zaměstnanosti a zákon č. 

118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. 
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nedostatky, předávají mu poté podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty 

(srov. § 126 odst. 4 ZoZ). 

Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje plnění dohod o poskytnutí hmotné 

podpory v rámci investičních pobídek a plnění cílených programů k řešení zaměstnanosti 

s celostátním charakterem. Krajská pobočka úřadu práce má oprávnění, v rozsahu 

potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 

kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku (srov. § 127 ZoZ). 

 

9.2 Práva a povinnosti při výkonu kontrolní činnosti 

 

 Z hlediska hmotněprávního jsou práva a povinnosti při výkonu kontrolní činnosti 

v oblasti zaměstnanosti upraveny v zákoně o zaměstnanosti a v zákoně č. 251/2005 Sb., o 

inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.  

 Procesní stránku upravuje zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, který v ustanovení 

§ 28 předpokládá subsidiární použití správního řádu. Kontrola se zahajuje z moci úřední 

nebo na základě písemného podnětu či podnětu učiněného ústně do protokolu (srov. § 5 

odst. 1 kontrolního řádu ve spojení s § 137 ZoZ). Orgán kontroly je, v souladu s principem 

materiální pravdy, povinen zjistit skutečný stav věci a zajistit důkazy k jeho prokázání. 

Kontrolu provádí fyzická osoba, kterou orgán kontroly k tomu pověřil. Je povinna se 

kontrolované osobě nebo povinné osobě
148

 prokázat pověřením ke kontrole a při výkonu 

kontroly šetřit jejich práva, jakož i práva třetích osob. V odůvodněných případech může být 

kontrolovaná osoba, na základě § 135 ZoZ, vyzvána k dostavení se k orgánu kontroly, 

v určené lhůtě, za účelem předložení dokladů potřebných k provedení kontroly. 

Kontrolovaná osoba se v této lhůtě nemusí dostavit pouze v případě, že prokáže vážnou 

překážku, která jí brání ve splnění uložené povinnosti. O výsledcích kontroly se pořizuje 

                                            
148 Povinnou osobou je, dle ustanovení § 5 odst. 2, písm. a, taková osoba, která kontrolované osobě dodává nebo dodala 
zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo 

její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela. 
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protokol, a to ve lhůtě 30 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu. Ve zvláště 

složitých případech je lhůta 60 dnů. Proti protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba 

podat písemné a odůvodněné námitky, a to do 15 dnů od jeho doručení, není-li stanovena 

lhůta delší. Protokol o kontrole je pouze důkazním prostředkem, který lze použít 

v případných správních a soudních řízeních. Nejedná se tedy o správní rozhodnutí. Na 

základě kontrolou zjištěných nedostatků, je orgán kontroly povinen použít nápravné 

prostředky dozoru. V závislosti na charakteru nedostatků jsou uplatněna opatření k jejich 

odstranění, případně též opatření sankční.
149

 

V zařízeních institucí, kde by mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací, může 

být kontrola prováděna jen se souhlasem příslušného orgánu. Jedná se např. o zařízení 

ozbrojených sil, bezpečnostních ozbrojených sporů atd. (srov. § 138 ZoZ). 

 
 9.3 Sankční prostředky v oblasti zaměstnanosti 

 

Pokud se subjekty nechovají v souladu s právními předpisy o zaměstnanosti, vzniká 

jim odpovědnost za přestupek nebo jiný správní delikt, v případě naplnění některé ze 

skutkových podstat. Jednotlivé skutkové podstaty jsou taxativně vypočteny v zákoně o 

zaměstnanosti.
150

 

Za přestupek je odpovědná pouze fyzická osoba. Může se jednat o zaměstnance 

nebo o zaměstnavatele, který skutkovou podstatu přestupku nenaplnil v souvislosti se 

svým podnikáním. Za správní delikt odpovídá zaměstnavatel jako právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba, pokud naplnila skutkovou podstatu správního deliktu 

v souvislosti se svým podnikáním. Na přestupky a řízení o nich se subsidiárně použije 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon definuje 

                                            
149 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 422-423. 
150 Výjimku tvoří přestupky a správní delikty na úseku agenturního zaměstnávání, které jsou upraveny v zákoně č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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přestupek, v ustanovení § 2 odst. 1, jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno. Odpovědnost za přestupek zaniká, 

pokud nebylo o něm rozhodnuto, do uplynutí 1 roku od jeho spáchání.  

Správní delikt je naproti tomu postaven na principu objektivní odpovědnosti a při 

jeho projednávání se použije správní řád. Za správní delikt neodpovídá subjekt, který 

prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní 

povinnosti zabránil (srov. § 141 odst. 1, 6 ZoZ). Odpovědnost subjektu za správní delikt 

zaniká, pokud orgán kontroly o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm 

dozvěděl nebo objektivně po uplynutí 3 let od jeho spáchání. Za spáchání správního deliktu 

je odpovědnému subjektu uložena pokuta. Zákon stanoví horní hranici pokuty u 

jednotlivých skutkových podstat, aby nechal orgánu kontroly prostor pro užití správního 

uvážení a tento pak uloží pokutu s přihlédnutím k závažnosti správního deliktu 

v konkrétním případě.  

Při stanovení výše pokuty musí být přihlédnuto k osobním a majetkovým poměrům 

odpovědného subjektu tehdy, pokud je podle jeho osoby a výše pokuty, kterou lze uložit, 

zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter. Takto je nutné postupovat i v 

případech, kdy zákon osobní a majetkové poměry odpovědné osoby v taxativním výčtu 

hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí.
151

 

U odpovědnosti za přestupek se nabízí širší paleta sankcí než pouze pokuta. Lze 

uložit též napomenutí, zákaz činnosti, propadnutí majetku, zákaz pobytu nebo od uložení 

sankce úplně upustit, jestliže k nápravě odpovědné fyzické osoby postačí samotné 

projednání přestupku. Jednotlivé skutkové podstaty přestupků a správních deliktů v oblasti 

zaměstnanosti a sankce za ně, jsou vymezeny v § 139 respektive § 140 ZoZ. Jedná se např. 

o nelegální práci (srov. kapitola 1.7 DP), zprostředkování zaměstnání bez povolení nebo 

neplnění informační a evidenční povinnosti dle zákona o zaměstnanosti.
152

 

                                            
151 Srov. Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. 1 As 9/2008. 
152 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 418-421. 
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Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se pokusil přehledně charakterizovat a analyzovat 

platnou právní úpravu zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti v České republice. 

Při jejím zpracování jsem prozkoumal právní předpisy různé síly včetně mezinárodních 

dokumentů. Pracoval jsem také s odbornou literaturou, odbornými články a komentáři. 

Vzhledem k časté proměnlivosti právní úpravy, jsem se snažil, aby se jednalo o zdroje 

pokud možno nejnovějšího data. Popis uvedené problematiky jsem příležitostně doplnil 

svými názory a v některých případech zformuloval doporučení, více či méně obecného 

charakteru, k optimalizaci právní úpravy.  

Při členění kapitol této diplomové práce, jsem vycházel z právní úpravy zákona o 

zaměstnanosti, jenž je základním právním předpisem, který upravuje zaměstnanost a 

zabezpečení v nezaměstnanosti v České republice. Po prostudování tohoto zákona jsem 

dospěl k názoru, že právní úprava v něm zakotvená je v zásadě vyhovující. Otázkou však 

zůstává, do jaké míry. V tomto ohledu si myslím, že hlavním determinujícím faktorem pro 

úroveň nezaměstnanosti je situace v národním hospodářství. 

V souvislosti s hospodářským růstem posledních několika čtvrtletí pozorujeme i 

postupné snižování počtu nezaměstnaných osob a navyšování počtu volných pracovních 

míst v evidenci Úřadu práce. Nicméně roli státní politiky zaměstnanosti nepodceňuji, 

protože je nezastupitelná při sledování trhu práce a návazném přijímání opatření k uplatnění 

veřejného zájmu na něm. Z hlediska legislativně-technické stránky jsem se v některých 

místech zákona o zaměstnanosti setkal se situací, kdy ustanovení obsahuje odkaz na 

poznámku pod čarou, která dále odkazuje na neúčinný právní předpis. Jde např. o § 50 odst. 

1 ZoZ nebo § 117 odst. 1 ZoZ, které odkazují na zákoník práce účinný do 31. 12. 2006 

(zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů). U odkazování na zákoník práce je to 

obzvlášť ošemetné, neboť se obvykle neuvádí jeho číslo ve Sbírce zákonů.  
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Novinky v právní úpravě zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti jsou, 

vzhledem k dynamičnosti této oblasti, velmi časté. V současné době je Poslaneckou 

sněmovnou projednáván vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti jako Sněmovní tisk č. 

296
153

.  

Hlavním důvodem předložení tohoto návrhu je snaha sjednotit podmínky 

poskytování podpory v nezaměstnanosti pro uchazeče o zaměstnání, kteří vykonávají 

nekolidující zaměstnání (srov. kapitola 4.2.3 DP), a uchazeče o zaměstnání vykonávající 

funkci člena obchodní korporace. Stávající právní úprava zakládá jejich nerovné postavení, 

neboť prve jmenovaným podpora v nezaměstnanosti nenáleží a druhým jmenovaným je 

naopak poskytována bez ohledu na to, zda jim za výkon jejich funkce náleží odměna či 

nikoliv. Návrh novely počítá s tím, že uchazečům o zaměstnání vykonávajícím funkci člena 

obchodní korporace podpora v nezaměstnanosti po dobu výkonu této funkce poskytována 

nebude. Zároveň zpřesňuje dobu, kdy uvedeným uchazečům o zaměstnání nemůže 

vzniknout nárok na poskytování podpory v nezaměstnanosti. U nekolidujícího zaměstnání 

má místo doby jeho faktického výkonu jít o dobu existence právního vztahu vzniklého k 

jeho výkonu. Dle důvodové zprávy k tomuto návrhu je potřebné, aby se nárok i 

poskytování podpory v nezaměstnanosti odvíjely od stejné rozhodné skutečnosti, čímž se 

předejde nadbytečné administrativní zátěži. Uchazeči o zaměstnání by nově neměl 

vzniknout nárok na poskytování podpory v nezaměstnanosti, pokud mu má být přiznána ke 

dni, kdy je v postavení člena obchodní korporace. S těmito návrhy změn souhlasím a jejich 

schválení bych považoval za spravedlivé a užitečné. 

V tomto vládním návrhu mě ještě zaujalo rozšíření náhradních dob zaměstnání 

(srov. kapitola 6.1 DP) o dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 

karantény fyzické osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na 

nemocenském pojištění. Výjimkou má být případ, kdy si fyzická osoba přivodila dočasnou 

                                            
153 Dokument je dostupný na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110834.  

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110834
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pracovní neschopnost úmyslně. Ze sociálního hlediska takovou změnu považuji za 

správnou, ale je zde nezanedbatelné riziko zneužití, což si v důvodové zprávě uvědomuje i 

předkladatel návrhu. Myslím si, že toto navrhované ustanovení bude předmětem největšího 

sporu při schvalování novely zákona o zaměstnanosti.   
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Seznam použitých zkratek: 

 

ČNR – Česká národní rada 

ČR – Česká republika  

ČSSR – Československá socialistická republika 

DP – diplomová práce 

EHP – Evropský hospodářský prostor 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

ES – Evropská společenství 

EU – Evropská unie  

MOP – Mezinárodní organizace práce 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OSN – Organizace spojených národů 

sp. zn. – spisová značka 

ZoZ – zákon o zaměstnanosti  
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Legal regulation of employment and security against  

     unemployment in the Czech Republic 

 

The issues connected with unemployment deserve big amount of attention, because 

they can cause some serious problems in the society. This thesis is aimed to analyse legal 

regulation of employment and security against unemployment in the Czech Republic. 

Within the process of its creation I have also worked with various legal instruments and 

commented on their functionality. 

 The thesis is composed of nine chapters. Chapter one characterises right to work 

and right to employment and explains the difference between these terms. In this chapter I 

have widely dealt with international legal documents, which contain right to work.  

 Chapter two focuses on unemployment, its kinds, rate and development over past 

few decades in the Czech Republic. I have emphasised the consequences of unemployment 

on individuals and society. 

 Chapter three briefly summarizes conception and functions of labour law and then 

focuses on goals of state employment policy in the Czech Republic and entities, which 

participate in its execution. 

 Chapter four deals with arrangement of employment by Labour office and labour 

agencies. It emphasizes obligations that applicant for a job has to fulfil to use this service. 

In this chapter I have also tried to illustrate operation of individual action plan in practice.   

 Chapter five presents active labour market policy in the Czech Republic including 

description of its instruments. 

 Chapter six shifts the focus on security against unemployment. It explores legal 

rules that regulate providing unemployment benefits for applicant for a job. 

 Chapter seven looks at the position of individuals with disabilities on the labour 

market. Legal instruments supposed to help them find or keep a job, in compliance with the 

principle of equality and non-discrimination, are reviewed in this chapter too. 
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 Chapter eight deals with employing employers from foreign countries in the Czech 

Republic. I have carefully differentiated them according to their rights on the Czech labour 

market. Afterwards I discussed and compared labour permit with employee card and blue 

card. 

 Chapter nine defines authorities and describes their procedure, which is applied in 

case of violation of legal regulation of employment.  

In conclusion of this thesis I have summed up possible changes in legal regulation 

of employment and security against unemployment, which are incorporated in amendment 

of Employment Act, whose proposer is the Government of the Czech Republic. 
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Přílohy:  

 

I. 

 

 



 

 117 

II. 

 
Registrovaná nezaměstnanost k 31.12. od roku 1993 

 

       

    
Území: Česká republika 

        Evidovaní 

uchazeči o 

zaměstnání 

Míra registrované 

nezaměstnanosti - 

metodika do r.2004 

(v %) 

Míra registrované 

nezaměstnanosti (v 

%) 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob (v %) 

Volná 

pracovní 

místa 

 1993 185 216 3,5 . . 53 938 

 1994 166 480 3,2 . . 76 581 

 1995 153 041 2,9 . . 88 047 

 1996 186 339 3,5 . . 83 976 

 1997 268 902 5,2 . . 62 284 

 1998 386 918 7,5 . . 37 641 

 1999 487 623 9,4 . . 35 117 

 2000 457 369 8,8 . . 52 060 

 2001 461 923 8,9 . . 52 084 

 2002 514 435 9,8 . . 40 651 

 2003 542 420 10,3 . . 40 188 

 2004 541 675 10,3 9,5 . 51 203 

 2005 510 416 . 8,9 6,6 52 164 

 2006 448 545 . 7,7 5,7 93 425 

 2007 354 878 . 6,0 4,5 141 066 

 2008 352 250 . 6,0 4,5 91 189 

 2009 539 136 . 9,2 7,1 30 927 

 2010 561 551 . 9,6 7,4 30 803 

 2011 508 451 . 8,6 6,8 35 784 

 2012 545 311 . 9,4 7,4 34 893 

 2013 596 833 . . 8,2 35 178 

 

       

       Poznámky: 

     Zdroj dat: MPSV 

     
 


