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Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení
zákona o investičních pobídkách

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2019 Sb. dne
15. 8. 2019
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím svého
sdělení informovalo o uložení kolektivních smluv vyššího
stupně mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracují
cích odvětví, lesního a vodního hospodářství v České repub
lice a asociacemi v oblasti dřevozpracujícího a papírenského
průmyslu či lesního hospodářství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2019 Sb. dne
30. 8. 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých
zákonů (zákon o investičních pobídkách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2019 Sb. dne
22. 8. 2019

Nařízení vlády, kterým se stanoví
maximální počty žádostí o vízum k pobytu
nad 90 dnů za účelem podnikání,
žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou
kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 220/2019 Sb. dne
30. 8. 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183
týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství
(revidované) z roku 1952
Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem
43/2019 Sb.m.s. dne 30. 8. 2019

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 85
Stav projednávání: 2. čtení
Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů (příplatek pedagogického pracovníka)
Sněmovní tisk: 159
Stav projednávání: 1. čtení
Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů (zrušení minimálního vyměřovacího
základu u zaměstnanců)
Sněmovní tisk: 162
Stav projednávání: 1. čtení
Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 182
Stav projednávání: 1. čtení
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Předpokládaná účinnost: 1. ledna roku následujícího po roku
jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony (přejmenování
mateřské a rodičovské dovolené)
Sněmovní tisk: 212
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsí
ce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)
Sněmovní tisk: 224
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsí
ce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(sleva na pojistném pro zaměstnance žijící
ve znevýhodněných lokalitách)
Sněmovní tisk: 246
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem třetího kalendářního měsí
ce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (zrušení superhrubé mzdy)
Sněmovní tisk: 254
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. následujícího roku po vydání
ve Sbírce zákonů

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů (základní výměra dovolené)
Sněmovní tisk: 317
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
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ve znění pozdějších předpisů (etapy zavedení
elektronické neschopenky)
Sněmovní tisk: 333
Stav projednávání: 2. čtení
Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 352
Stav projednávání: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací
(antidiskriminační zákon) a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 424
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 15. dnem po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 439
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů (zvýšení základní
výměry důchodu)
Sněmovní tisk: 452
Stav projednávání: Vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy
Předpokládaná účinnost: 30. 9. 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
Sněmovní tisk: 457
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení
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Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
Sněmovní tisk: 458
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 463
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního čtvrtletí
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů (zvýšení
rodičovského příspěvku)
Sněmovní tisk: 490
Stav projednávání: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 503
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2020 (s výjimkami)

Návrh zákona o bezpečnosti práce
v souvislosti s provozem vyhrazených technických
zařízení a o změně souvisejících zákonů
(zákon o vyhrazených technických zařízeních)
Sněmovní tisk: 535
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
Sněmovní tisk: 545
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem 18. kalendářního měsíce
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona o lobbování
Sněmovní tisk: 565
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
Sněmovní tisk: 566
Stav projednávání: 1. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2022

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
Stav projednávání: vláda
Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2019 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně
oznamovatelů
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2021

Návrh zákona o sociálním podniku
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020

Návrh zákona o hromadných žalobách
Stav projednávání: vláda
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Předpokládaná účinnost: 1. dnem dvanáctého kalendářního
měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o hromadných žalobách
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. dnem dvanáctého kalendářního
měsíce následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(transpozice směrnice)
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 30. 7. 2020

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů
Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)
Předpokládaná účinnost: 15. dnem po jeho vyhlášení (s vý
jimkami)
Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, má za cíl transponovat do české
ho právního řádu aktualizovaný seznam limitních hodnot
expozice na pracovišti v souladu se směrnicí Komise (EU)
2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý
seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti
podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice
Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.
Tento návrh stanoví řadu obecných minimálních požadavků
na odstranění nebo snížení expozice karcinogenům a mu
tagenům. Zaměstnavatelé musí identifikovat a vyhodnotit
rizika pro zaměstnance, která jsou spojena s expozicí kon
krétních karcinogenů (a mutagenů), a v případě výskytu rizik

musí zabránit expozici. Pokud je to technicky možné, je vy
žadováno nahrazení postupem nebo chemickým činitelem,
který není nebezpečný nebo je méně nebezpečný.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění
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,
ve znění pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)
Předpokládaná účinnost: Vyhlášením
Návrh tohoto nařízení vlády reaguje na novelu zákona o in
vestičních pobídkách a zákona o zaměstnanosti, která již vy
šla ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2019 Sb., jež se zaměřu
je na veřejnou podporu investičních záměrů podnikatelů na
projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty ve státem
podporovaných regionech.
Dotčené nařízení vlády totiž specifikuje parametry hmotné podpory poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, konkrétně
výši podpory v závislosti na typu investiční akce a na situaci
na trhu práce, okruh osob, které mohou být umístěny na
podpořených nových pracovních místech, formy poskytnutí
hmotné podpory a regiony, do kterých lze podporu posky
tovat.
Navrhované změny nařízení vlády reagují především na ná
sledující potřeby vyjádřené a obsažené v novele zákona o in
vestičních pobídkách: zvýšit počet žádostí technologických
center a center strategických služeb o získání hmotné pod
pory v rámci investičních pobídek, soustředit podporu
výrobních projektů od kvantity ke kvalitě, tj. omezit počet
podpořených výrobních projektů s nízkou přidanou hod
notou ve zpracovatelském průmyslu, zvýšit objem investic
do technologií, dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku v rámci výrobních projektů či zvýšit počet vytvo
řených pracovních míst v rámci projektů technologických
center a center strategických služeb.

Mezinárodní smlouvy

Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou
republikou o důchodovém zabezpečení

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou
republikou a Mongolskem

Sněmovní tisk: 165
Stav projednávání: Doručeno prezidentovi k podpisu

Sněmovní tisk: 511
Stav projednávání: 1. čtení

Změny z roku 2016 k Úmluvě Mezinárodní
organizace práce o práci na moři
Sněmovní tisk: 177
Stav projednávání: Doručeno prezidentovi k podpisu
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Ministerstvo práce a sociálních věcí

Balíček zaměstnanosti
Ministryně práce a sociálních věcí chystá podle tiskové zprá
vy MPSV zásadní změny v oblasti práce a zaměstnanosti,
které reagují nejen na aktuální problémy, ale také na bu
doucí výzvy v podobě stárnutí společnosti a 4. průmyslovou
revoluci (tzv. balíček zaměstnanosti).
Jednotlivá opatření mají přinést podstatné zlepšení fungování Úřadu práce ČR, podporu zaměstnanosti a upravit
pravidla pro zaměstnávání cizinců. Celý balíček chce mini
stryně předložit vládě do konce tohoto roku.

MPSV předpokládá průměrnou roční míru cenové
inflace 2,6 % pro rok 2019
Podle aktualizované predikce Ministerstva práce a sociál
ních věcí by v roce 2019 měla průměrná roční míra cenové
inflace dosáhnout 2,6 % a být tak o 0,5 procentního bodu

vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021
se pohybují v intervalu 1,4 – 2,4 % (střed 1,9 %) v roce 2020,
resp. 1,6 – 2,6 % (střed 2,1 %) v roce 2021. Jedním z faktorů
bude i nízká nezaměstnanost, která by měla nadále přispí
vat k průběžnému zvyšování mezd a tím i spotřeby domác
ností, což se má projevit i na výši inflace.
Prognózu vývoje spotřebitelských cen využívá Ministerstvo
práce a sociálních věcí mimo jiné také pro odhad indexu,
který slouží pro valorizaci částek životního a existenčního
minima. Podle nynějších odhadů by od 1. ledna 2020 měla
být naplněna podmínka pro řádnou valorizaci. O tom, zda
tak vláda učiní, vás budeme informovat v některém z dalších
vydání časopisu Práce a mzda.
Celé texty tiskových zpráv Ministerstva práce a sociálních
věcí naleznete na adrese www.mpsv.cz v sekci Média a veřej
nost – Tiskové zprávy MPSV.

Úřad práce ČR

Nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla, počet
uchazečů meziročně stále klesá
Úřad práce zveřejnil na svých webových stránkách aktu
ální statistiku ohledně vývoje měsíční nezaměstnanos
ti. K 31. 7. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 205 120 ucha
zečů o zaměstnání. To je o 9 397 více než v červnu a o 26 445
osob méně než před rokem. Podíl nezaměstnaných osob
vzrostl na 2,7 % (červen 2019 – 2,6 %, červenec 2018 –
3,1 %). I přesto, že došlo k meziměsíčnímu zvýšení míry

nezaměstnanosti, jde zároveň o nejnižší červencovou hod
notu od roku 1996, kdy bylo bez práce 158 252 lidí.
V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostup
ných dat EUROSTATU (za červen 2019) jednoznačně nejnižší
míru nezaměstnanosti v celé EU.
Celý text tiskové zprávy Úřadu práce ČR naleznete na adrese
portal.mpsv.cz/upcr v sekci Média a veřejnost – Tiskové zprá
vy (Srpen).

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
JUDr. Bohuslav Kahle
Všem našim čtenářkám a čtenářům si dovolujeme oznámit smutnou zprávu, že dne 15. září zemřel po
těžké nemoci ve věku 78 let JUDr. Bohuslav Kahle, dlouholetý pracovník Ministerstva zahraničních věcí
ČR a také bývalý šéfredaktor časopisu Práce a mzda.
S panem doktorem Kahlem odešel odborník s hlubokou znalostí pracovněprávních vztahů, veškeré sou
visející legislativy, praktického nastavení procesů hodnocení práce, ale především jejich vývoje v čase
a důvodů pro jejich změnu. Jako autor přinášel nám i našim čtenářům nejen zmíněné znalosti, ale také
názor podložený léty praxe, vyznačující se obdivuhodnou integritou.
Přes veškeré pracovní vytížení na náš časopis pan doktor nikdy nezapomněl a je nám ctí, že jsme mohli
společně pracovat ještě během letošního léta.
V hluboké úctě členové redakce PaM.
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