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Pracovněprávní aktuality
(sledované období: 4. 4. 2018 – 9. 5. 2018)
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D./Mgr. Jakub Lejsek
Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com
Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozhodné částce pro určení celkové výše
mzdových nároků vyplacených jednomu
zaměstnanci podle zákona o ochraně
zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 53/2018 Sb.
dne 4. 4. 2018.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní
smlouvě vyššího stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 54/2018 Sb.
dne 4. 4. 2018.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši
průměrné hrubé roční mzdy v České republice
za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2018 Sb.
dne 4. 4. 2018.

měrnou hrubou roční mzdu v České republice vždy
s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu
následujících 12 kalendářních měsíců.
Na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České
republice v roce 2017 ve výši 29 504 Kč činí pro období
od 1. května 2018 do 30. dubna 2019 průměrná hrubá
roční mzda v České republice 354 048 Kč.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 %
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima
a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální
podpory
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 65/2018 Sb.
dne 18. 4. 2018.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 68/2018 Sb.
dne 27. 4. 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely vydávání
modrých karet vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů průPřehled stavu projednávaných předpisů
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Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti)

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění
pozdějších předpisů (transpozice směrnice)

Sněmovní tisk: 22
Stav projednávání: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Sněmovní tisk: 67
Stav projednávání: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: 21. 5. 2018
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Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
Sněmovní tisk: 90
Stav projednávání: vráceno senátem
Předpokládaná účinnost: vyhlášením (s výjimkami)

Návrh zákona o zpracování osobních údajů

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní od roku 2019
Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení skončilo)
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019 (s výjimkami)

Návrh nařízení vlády o úpravě podmínek
pro uplatnění dlužných mzdových nároků
zaměstnanců zaměstnavatele v platební
neschopnosti

Sněmovní tisk: 138
Stav projednávání: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: vyhlášením

Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (náhrada za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti)

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(dlouhodobý pobyt za účelem hledání
zaměstnání)

Sněmovní tisk: 91
Stav projednávání: 3. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem druhého kalendářního
měsíce po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
Sněmovní tisk: 120
Stav projednávání: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2018 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
Sněmovní tisk: 132
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony (zdravotní pojištění cizinců)
Stav projednávání: vláda
Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s odložením zavedení
tzv. elektronické neschopenky
Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)
Předpokládaná účinnost: 31. 12. 2018

Věcný záměr zákona o lobbingu
Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání
Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o hromadných žalobách
Stav projednávání: vláda

Aktuální školení Randls Training
LETNÍ ŠKOLA v červenci 2018
ve dnech 24. 7 a 25. 7. 2018, od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách Randls Training (Praha 4, Budějovická)
Lektoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Bc. Michal Peškar, Mgr. Adela Skoupá a Mgr. Lenka Olšanská
Více informací na www.randlstraining.com/skoleni
PRÁCE A MZDA 6/2018
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Mezinárodní smlouvy

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci
na moři
Předkladatel: vláda
Stav projednávání: souhlas s ratifikací doručen prezidentovi
Úřad práce ČR
Úřad práce České republiky vydal dne 10. 4. 2018 tiskovou zprávu týkající se poklesu míry nezaměstnanosti
v měsíci březnu 2018.
K 31. 3. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 263 608
uchazečů o zaměstnání. To je o 17 291 méně než v únoru
a o 92 504 osob méně než před rokem. Zároveň jde
o nejnižší hodnotu od listopadu 1997, kdy bylo bez
práce 254 106 lidí. Podíl nezaměstnaných osob klesl na
3,5 % (únor 2018 – 3,7 %, březen 2017 – 4,8 %). Mezi-

měsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních
míst.
Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad
Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za únor 2018, navíc
ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

PORTÁL MZDOVÁ PRAXE – VÁ· ZDROJ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ

Využijte plně své předplatné – využijte nástroje Mzdové praxe
Nový přehledný Rozcestník pro předplatitele
V záložce Knihovna naleznete přehledný popis dostupných zdrojů informací
Komentáře
Vzory
Tabulky

5 plných textů komentářů z oboru odpovídajících
tištěné knize
přes 70 vzorů pracovněprávních dokumentů
přehledy hodnot ke každodenní práci

A samozřejmě Archiv článků z časopisu Práce a mzda, včetně Otázek
a odpovědí, a týdeníku Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní.
Vše s popisem dostupnosti dle výše předplatného.
Archiv, novinky a odkazy na předpisy dostupné všem odběratelům časopisu Práce a mzda
Aktivujte samostatně svou licenci: www.mzdovapraxe.cz/aktivace
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