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Novela zákona zavádí příspěvek v době částečné práce, poskytovaný zaměstnavateli za 

účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek po 

dobu stanovenou nařízením vlády. 

Příspěvek bude možné poskytovat při splnění zákonem stanovených podmínek pouze za 

předpokladu, že dosavadní úroveň zaměstnanosti bude ohrožena. Cílem je udržení 

úrovně zaměstnanosti. Na základě příslušného nařízení vlády tedy dojde k aktivaci 

poskytování příspěvku v době částečné práce. Novela má dělenou účinnost – 1. 

července 2021, 1. ledna 2022 a 1. července 2022. 

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou v roce 2021 zákonem č. 

248/2021 Sb., vyvstane pro zaměstnavatele od 1. dubna 2022 nová povinnost 

zakotvená v zákoně o nemocenském pojištění - v rámci oznámení o dni skončení doby 

zaměstnání se zaměstnancem vůči OSSZ bude zaměstnavatel muset uvádět také údaje 

potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti (podle § 42 odst. 3 

zákona o zaměstnanosti), týká-li se toto oznámení zaměstnaných osob. 

Nově tak v souvislosti s touto změnou bude úřad práce na základě oprávnění zakotveného 

v zákoně o zaměstnanosti moci získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování 

podpory v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního 

zabezpečení podle zákona o nemocenském pojištění. Tímto dojde k výraznému 

odbřemenění uchazeče o zaměstnání a zrychlení procesu rozhodování o přiznání podpory 

v nezaměstnanosti. 

V reakci na výrazné změny hospodářské situace, které přímo souvisely se šířením nákazy 

COVID-19 v České republice a měly negativní dopad na trh práce a také v návaznosti na 

zvýšení minimální mzdy, je s účinností od 1. dubna 2022, tedy již pro 1. kalendářní čtvrtletí 

roku 2022, navrhováno navýšení maximální částky příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podle § 78a 

odst. 17 zákona o zaměstnanosti, a to ve dvou variantách: varianta I - 14 200 Kč (zvýšení 

o 600 Kč) nebo na 14 600 Kč (zvýšení o 1 000 Kč) – varianta II. Navrhované opatření má 

zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, které mají 

ztíženou možnost uplatnění na trhu práce. (Návrh nařízení vlády obsahující toto navýšení 

příspěvku je nyní v legislativním procesu, přičemž v současné době probíhá mezirezortní 

připomínkové řízení.) 

Ve vztahu k problematice nelegálního zaměstnávání se předpokládá předložení návrhu 

na legislativní úpravu dosavadní definice nelegální práce zakotvenou v zákoně o 

zaměstnanosti.  

Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty – čtrnáctideník aktualit, komentářů a 

příkladů z oblasti pracovního práva, odměňování, zdravotního a sociálního pojištění a 

personálního řízení. 
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