
II. 

Předkládací zpráva 
 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, se předkládá na základě Plánu legislativních 

prací vlády na rok 2015 schváleného usnesením vlády č. 1056 dne 15. prosince 2014. Termín 

předložení návrhu zákona vládě je stanoven na leden 2015. 

 

Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy v působnosti Ministerstva práce 

a sociálních věcí (dále jen „MPSV“):  

 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a 

 zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Návrhem zákona se upřesňuje dosavadní právní úprava poskytování údajů z informačních 

systémů České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) řídicím orgánům 

a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských 

strukturálních a investičních fondů k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské 

unie tak, aby byla zajištěna právní jistota, že poskytování údajů, které mají charakter osobních 

a citlivých údajů, a které byly získány od ČSSZ podle zákona o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění, je v souladu s principy ochrany 

osobních údajů. Navrhovaná právní úprava má dále umožnit MPSV poskytovat z Jednotného 

informačního systému práce a sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu údaje 

získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které mají charakter osobních a 

citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro tyto orgány 

z práva Evropské unie. S výše uvedeným souvisí i navrhované doplnění výslovného 

ustanovení do zákona o Úřadu práce České republiky, podle něhož údaje z Jednotného 

systému práce a sociálních věcí budou moci být z tohoto systému poskytovány, jen pokud tak 

stanoví zákon o Úřadu práce České republiky nebo jiný právní předpis a za podmínek 

stanovených v tomto zákoně či jiném právním předpisu. 

Nabytí účinnosti zákona se navrhuje dnem 1. července 2015 s ohledem na skutečnost, že 

zahájení realizace projektů Operačního programu zaměstnanost zaměřených na podporu 

fyzických osob se předpokládá v polovině roku 2015. Vzhledem k tomu, že plnění úkolů 

řídicích orgánů a koordinačního orgánu podle nařízení č. 1303/2013 a nařízení č. 1304/2013, 

je na toto zahájení projektů časově navázáno, je třeba, aby k tomuto datu mohly být stanovené 

údaje z informačních systémů MPSV a ČSSZ k plnění úkolů vyplývajících z práva Evropské 

unie poskytovány. 

 

S ohledem na časovou naléhavost byl předseda Legislativní rady vlády požádán v souladu 

s článkem 76 Legislativních pravidel vlády o zkrácení lhůty pro sdělení připomínek v rámci 

meziresortního připomínkového řízení na 10 pracovních dnů. Této žádosti bylo vyhověno 

dopisem předsedy Legislativní rady vlády ze dne 3. listopadu 2014 č. j: 16155/2014-OVL.  
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V návaznosti na to se navrhuje, aby podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecká sněmovna s návrhem zákona 

vyslovila souhlas již v prvém čtení. 

 

Meziresortní připomínkové řízení 

Materiál byl rozeslán do zkráceného meziresortního připomínkového řízení dne 

20. listopadu 2014 se lhůtou pro sdělení připomínek do 4. prosince 2014. 

 

Návrh zákona byl rozeslán jak povinným připomínkovým místům, tak dalším 

subjektům (osloveni např. byli: Družstevní asociace, Hospodářská komora, Kancelář 

veřejného ochránce práv, Úřad pro ochranu osobních údajů, Konfederace umění a kultury, 

Asociace samostatných odborů, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 

NKÚ, Nejvyšší správní soud, Unie zaměstnavatelských svazů, ČMKOS, Svaz měst a obcí, 

ČSÚ, Agrární komora, kraje, BIS, UZSI, GIBS, Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Svaz průmyslu a dopravy, Národní rada osob se zdravotním postižením, 

finanční arbitr).  

Celkem bylo osloveno 55 připomínkových míst.  
 

Zásadní připomínky uplatnilo 7 připomínkových míst: Úřad pro ochranu osobních údajů, 

Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní a informační 

služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad vlády – odbor kompatibility, Ministr pro 

lidská práva, rovné příležitosti a legislativu (KML). Přehled zásadních připomínek je uveden 

v části VI materiálu včetně jejich vypořádání. Zásadní připomínky byly se zástupci 

Ministerstva vnitra, BIS, GIBS a UZSI  vypořádány na poradě konané dne 15. prosince 2014, 

se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů a Úřadu vlády (KML) dne 16. prosince 

2014,  s dalšími připomínkovými místy byly zásadní připomínky projednány a vypořádány 

při navazujících jednáních.  

 

Ministerstvem vnitra, GIBS, BIS a UZSI byla uplatněna shodná zásadní připomínka týkající 

se požadavku na doplnění návrhu zákona o zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti 

zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů ČR. Podle zástupců MV a zpravodajských 

služeb vložení nového ustanovení o zvláštních postupech je v souladu s usnesením vlády ČR 

č. D833/2012 o zvláštních postupech a dále i v souladu s usnesením BRS 4D/2014, kterým 

bylo reagováno na dopady elektronizace  v rámci veřejné správy a dalšího zabezpečení 

činnosti zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů ČR a neuvedení zvláštních postupů již 

do této připravované novely zákona č. 582/1991 Sb. by mohlo způsobit ohrožení 

bezpečnostních zájmů ČR či ohrožení života a zdraví příslušníků zpravodajských služeb a 

bezpečnostních sborů. Po projednání se zástupci uvedených připomínkových míst bylo 

požadované doplnění vloženo do článku I.  

 

Připomínky doporučujícího charakteru uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo 

pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí a kraj Moravskoslezský. 

Doporučující připomínky byly vypořádány a spolu s připomínkami legislativně technickými 

byly při úpravách materiálu zohledněny.  

 

Ostatní připomínková místa připomínky neuplatnila nebo sdělila, že nemají připomínky.  

 

Návrh zákona je vládě předkládán bez rozporu.  

 


