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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 uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2019 Sb. dne 
18. 9. 2019
Ministerstvo práce a  sociálních věcí prostřednictvím svého 
sdělení informovalo o  uložení kolektivní smlouvy vyššího 
stupně uzavřené mezi Odborovým svazem KOVO a Asociací 
leteckých a kosmických výrobců na období od 1. 2. 2019 do 
31. 12. 2019.

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,  
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů (zvýšení základní výměry důchodu)
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 244/2019 Sb. dne 
24. 9. 2019
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o  důchodo-
vém pojištění, která má za cíl zlepšit životní úroveň důchod-
ců nad rámec obecných pravidel, a  to měsíčně v  průmě-
ru o  900 Kč. Daný zákon má především pomoci seniorům, 
kteří mají nižší příjmy a jsou ohroženi chudobou.
Naopak senátní návrh, aby se přidalo dalších tisíc korun mě-
síčně těm, kteří jsou ve starobním důchodu alespoň 25 let 
a  zároveň nedosáhli věku 85 let, nebyl dolní komorou 
Parlamentu České republiky schválen.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních 
věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy 
vyššího stupně
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2019 Sb. dne 
24. 9. 2019
Ministerstvo práce a  sociálních věcí prostřednictvím svého 
sdělení informovalo také o  rozšíření účinnosti kolektivní 
smlouvy vyššího stupně na rok 2019 uzavřené mezi vyšším 
odborovým orgánem  – Odborovým svazem pracovníků 
dřevozpracujících odvětví, lesního a  vodního hospodář-
ství v České republice, Česko-moravským odborovým sdru-
žením a organizací zaměstnavatelů – Asociací Českého papí-
renského průmyslu, i pro další zaměstnavatele s převažující 
činností v  odvětví označeném kódy klasifikace ekonomic-
kých činností CZ-NACE 17.11 a 17.12 od začátku října 2019.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání 
Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou 
republikou o důchodovém zabezpečení
Vyhlášeno ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 47/2019 
Sb. dne 1. 10. 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
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Návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,  
ve znění pozdějších předpisů
Sněmovní tisk: 182
Stav projednávání: 1. čtení
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 
(prodloužení délky základní výměry 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, 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. 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

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
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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: 2. čtení
Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního čtvrtletí ná-
sledujícího 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
Předpokládaná účinnost: 1. dnem 12. kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o hromadných 
žalobách
Stav projednávání: vláda
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Předpokládaná účinnost: 1. dnem 12. 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 (připomínkové řízení ukončeno)
Předpokládaná účinnost: 15. dnem po jeho vyhlášení (s vý-
jimkami)

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
Předpokládaná účinnost: Vyhlášením

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Stav projednávání: vláda (v připomínkovém řízení)
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020
Návrh dvou nařízení vlády si klade za cíl zvýšit platové tarify 
za účelem zlepšení hospodářského postavení zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců a za-
jištění konkurenceschopnosti veřejné správy na trhu práce.
Tento návrh zejména zlepšuje platové ohodnocení někte-
rých skupin zaměstnanců, jejichž platové tarify jsou v sou-
časném systému odměňování relativně nejnižší (např. 
nepedagogičtí pracovníci regionálního školství). Zlepšení 

platových poměrů sleduje i  vytvoření nového titulu pro 
poskytování zvláštního příplatku některým státním za-
městnancům.
Z  tohoto důvodu se navrhuje i s ohledem na stále příznivý vý- 
voj ekonomických ukazatelů zvýšit od 1. ledna 2020 platové tari-
fy zaměstnanců ve veřejných službách rovnoměrně o 1 500 kč 
měsíčně, s  výjimkou pedagogických pracovníků, u  nichž 
se navrhuje rovnoměrné zvýšení o 2 700 kč měsíčně.

Návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb 
zahraničního stravného pro rok 2020
Stav projednávání: vláda (připomínkové řízení ukončeno)
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020
Na základě zmocnění v § 189 odst. 4 zákoníku práce připra-
vilo Ministerstvo financí vyhlášku, kterou stanoví novou výši 
základních sazeb zahraničního stravného pro následující 
kalendářní rok. Daná výše zahraničního stravného se odvíjí 
od místních cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných 
stravovacích zařízeních střední kvality a  v  zařízeních první 
kvalitní třídy v rozvojových zemích s přihlédnutím ke statis-
tickým údajům mezinárodních institucí.
Změna se prozatím navrhuje u více než 20 zemí. Jedná se na-
příklad o Austrálii a Oceánii, Bosnu a Hercegovinu, Dánsko, 
Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Norsko, 
Nový Zéland, Spojené státy americké či Španělsko. Základní 
sazby zahraničního stravného se v těchto zemích mají zvýšit 
řádově o 5 EUR/USD. Na rozdíl od předchozích let má dojít ke 
změně i u více evropských států.
O dalším vývoji této vyhlášky vás budeme informovat v ně-
kterém z příštích vydání časopisu Práce a mzda.

Návrh nařízení vlády o parametrech 
důchodového pojištění pro rok 2020 a o zvýšení 
důchodů v roce 2020 a návrh nařízení 
vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
Stav projednávání: vláda
Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2020
V návaznosti na již vyhlášenou novelu zákona o důchodovém 
pojištění, která s sebou přináší zvýšení důchodů, schválila vláda 
nařízení, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet 
nových důchodů a  zvýšení již vyplácených důchodů od led-
na 2020. Dané parametry se opírají o údaje, které zjišťuje Český 
statistický úřad, a hodnoty jsou vypočítávány podle příslušných 
pravidel obsažených v zákoně o důchodovém pojištění.

Mezinárodní smlouvy

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

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou 
republikou a Mongolskem
Sněmovní tisk: 511
Stav projednávání: 1. čtení
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Státní úřad inspekce práce

kontrolní činnosti inspektorátů práce v 1. pololetí 
2019
Státní úřad inspekce práce zveřejnil informace o své kontrol ní 
činnosti v 1. pololetí 2019. V tomto období uskutečnily orgá-
ny inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 12 181 kontrol. 
 Z nich se 5 022 kontrol zaměřilo na dodržování bezpeč-
nosti práce na pracovištích a  bezpečný provoz vyhraze-
ných technických zařízení, 2 530 kontrol se věnovalo do-
držování pracovních vztahů a  podmínek, na odhalování 
nelegálního zaměstnávání směřovalo 4 386 kontrol a na 
oblast zaměstnanosti bylo zaměřeno 243 kontrol.
Celkem bylo u  zaměstnavatelů zjištěno 17 149 nedostat-
ků, přičemž 9 539 z nich bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti 

práce a  vyhrazených technických zařízení, 3 197 nedostat-
ků bylo zjištěno při kontrolách v  oblasti pracovních vzta-
hů a podmínek.
Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání od-
halily oblastní inspektoráty práce 2 331 nelegálně zaměstna-
ných osob.
Co se týče sankcí, oblastní inspektoráty práce uložily zaměst-
navatelům za porušení právních předpisů spadajících do 
kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce celkem 
2 020 pokut v souhrnné výši 185 745 000 kč.
Celý text tiskové zprávy Státního úřadu inspekce práce na-
leznete na adrese http://suip.cz/ v sekci Tiskové zprávy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vystoupení Spojeného království z Eu a jeho 
dopady
Ministerstvo práce a  sociálních věcí připravilo informace 
ohledně vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopadů 
na zaměstnávání britských občanů v ČR a sociální zabezpeče-
ní osob migrujících mezi ČR a  Spojeným královstvím. MPSV 
popisuje ve své informaci situaci při tzv. tvrdém brexitu (bez 
schválené dohody s EU) i při schválení výstupové dohody.
S  ohledem na stále nejistý způsob opuštění EU ze stra-
ny Spojeného království a  pro hladké zajištění zachování 
práv dotčených osob se doporučuje určitá předběžná 

součinnost z jejich strany, a to zejména aby občané Spojeného 
království požádali o  trvalý pobyt, splňují-li podmínky pro 
jeho získání. Získáním trvalého pobytu v  ČR získají občané 
UK na trhu práce a v oblasti sociálních nároků rezidenční po-
vahy srovnatelné postavení s občany ČR.
MPSV dále popisuje, jakým způsobem se budou řídit náro-
ky v  oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojiště-
ní i případných dávek v hmotné nouzi.
Celý text dané informace Ministerstva práce a sociálních věcí 
naleznete v českém a anglickém jazyce na adrese www.mpsv.
cz v sekci Média a veřejnost – Novinky.

AktuÁlNÍ ŠkOlENÍ RANDlS tRAiNiNG

Ochrana osobních údajů v HR prostředí od A do Z
dne 25. 11. 2019, od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách Randls Training (Praha 4, Budějovická)
lektoři: Mgr. et Mgr. irena lišková, JuDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub lejsek

Více informací na www.randlstraining.com/skoleni.

kNiŽNÍ tiP www.obchod.wolterskluwer.cz

Pracovní právo v bodech s příklady
Petr Hůrka a kolektiv

5., aktualizované vydání oblíbené učebnice za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných 
příkladů vysvětluje základní otázky individuálního pracovního práva. Publikace zohledňuje stav právních předpisů  
k 1. lednu 2019 a je určena všem, kteří používají pracovněprávní předpisy.

Cena 330 Kč., 216 s., vazba brožovaná.

Objednat můžete na obchod.wolterskluwer.cz.
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