NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. března 2009
o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení
k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Vláda nařizuje podle § 64 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon“):
§1
Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání
formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele (§ 14 odst. 1 písm. b) zákona) pro
takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání
s maturitní zkouškou1), a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§2
Přechodné ustanovení
Toto nařízení se nevztahuje na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti,
uzavřené mezi zaměstnancem a agenturou práce (§ 66 zákona) přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení a na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (§ 66 zákona), uzavřené
ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na
základě žádosti doručené úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

předseda vlády

místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Příloha k nařízení vlády č. …/2009 Sb.
1)

§ 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).

Klasifikace zaměstnání (KZAM)
31
32
7122
7124
7125
7136
7137
7212
7222
7223
7231
7241
7411
7422
7436
8211
8263
8281
8323
8324

Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští pracovníci a
pracovníci v příbuzných oborech, s výjimkou lidových léčitelů (324)
Zedníci, kameníci, omítkáři
Tesaři a truhláři
Stavební montážníci
Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři
Stavební a provozní elektrikáři
Svářeči, řezači plamenem a páječi
Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci
Seřizovači a obsluha obráběcích strojů
Mechanici a opraváři motorových vozidel
Elektromechanici, opraváři elektronických zařízení
Zpracovatelé masa, ryb vč. uzenářů
Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva
Švadleny, vyšívači
Obsluha obráběcích strojů
Obsluha šicích a vyšívacích strojů
Montážní dělníci montující mechanická zařízení
Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají
Řidiči nákladních automobilů a tahačů
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