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Revoluce v pracovním právu?
A revolution in labour law?
Komplexní novela zákoníku práce, která
má od příštího roku zásadně změnit
zavedenou personální praxi je na samém
závěru legislativního procesu. Na hlavní
novinky upozorňujeme níže.
Pracovní poměr na dobu určitou bude
moci být nově sjednán se zaměstnancem
nejvýše třikrát, vždy nejdéle na 3 roky.
Novela zároveň ruší tradiční výjimky ze
zákazu řetězení pracovních poměrů pro
vážné provozní důvody a zástupy za
dlouhodobě nepřítomné zaměstnance.
Nově bude soud oprávněn snížit výši
peněžité náhrady, která náleží zaměstnanci
v případě
neplatného
skončení
jeho
pracovního poměru, až na 6 průměrných
měsíčních výdělků. Soud má přihlížet
zejména k délce sporu a k tomu, zda byl
zaměstnanec zaměstnán jinde.
Nově bude moci dočasně přidělovat své
zaměstnance opět každý zaměstnavatel,
i bez licence na agenturní zaměstnávání. Bez
agenturní licence nesmí být vyžadována
úplata a zaměstnance lze přidělit jen s jeho
souhlasem a až po 6 měsících od nástupu.
I zde platí právo zaměstnanců na srovnatelné
pracovní a mzdové podmínky.
Rozsah prací u dohody o provedení práce
se prodlužuje na 300 pracovních hodin
ročně. Pokud měsíční příjem překročí 10.000
Kč, bude nově odměna podléhat odvodům
na sociální a zdravotní pojištění.
Konkurenční doložku
bude možno
sjednávat i během zkušební doby a nejnižší
zaručená výše kompenzace pro zaměstnance
se snižuje na 50% průměrného výdělku.
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Dále nás čeká širší možnost sjednat mzdu
s přihlédnutím k práci přesčas, změny
v úpravě zkušební doby a rozvrhování
pracovní doby, nový výpovědní důvod, nová
úprava neplatnosti pracovněprávních úkonů
a přechodu zaměstnanců, nové vymezení
práv a povinností odborové organizace
a možnost zaměstnance zvolit si v určitých
případech termín čerpání dovolené.
Vzhledem k rozsahu změn, které se promítají
prakticky do všech oblastí pracovního práva,
doporučujeme s příchodem nového roku
provést pravidelný audit pracovněprávní
dokumentace využívané ve Vaší společnosti.

A comprehensive amendment to the
Labour Code, which should substantially
change established employment practices
next year, is in the final phase of the
legislative process. We draw your
attention below to some of the highlights.
Employment for a fixed contract period
may now only be concluded three times and
for a maximum period of three years. The
amendment also cancels the customary
exceptions to the ban on repetitive fixed
employment terms for serious operational
reasons and substitutes for employees who
are absent for longer periods of time.
The court will now have the authority to
reduce the amount of monetary
compensation paid to employees in the
event of an invalid termination of
employment to a minimum of six average
monthly wages. The court should consider,
in particular, the length of the dispute and
whether or not the employee has been
employed elsewhere.
Employers will be allowed once again to
temporarily second employees, even
without an employment agency licence.
With no agency licence, payment cannot be
requested and employees can only be
assigned if they give their consent and
provided this does not occur earlier than six
months after they start work for the
employer. However, even in such case,
employees are entitled to similar labour and
wage conditions.
The maximum scope of work under a
contract for work (in Czech: dohoda o
provedení práce) will be increased to 300
hours per year. If monthly income exceeds
CZK 10,000, earnings will be subject to
social security and health insurance
deductions.
It will now be possible to agree on
competition
clauses
during
the
probationary period, and the lowest
statutory compensation for employees will
be reduced to 50% of average earnings.
In addition, there will be more opportunities
for wage bargaining in relation to overtime
work, changes to the probationary period
and work scheduling, additional grounds for
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Hrozí Vám zákaz účasti na veřejných zakázkách?
Oproti novele zákoníku práce zůstávají stranou chystané změny v boji proti
nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Za nelegální zaměstnávání cizinců bude od
příštího roku hrozit vedle několikamilionové pokuty i tříletý zákaz účasti na
veřejných zakázkách a ztráta nároku na některé dotace.

Increasing contractual
prices with VAT

Navíc odběratelé nelegální práce ručí za to, že jejich dodavatel řádně zaplatí
uložené pokuty, dlužné mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Ručení se
odběratelé zprostí, pokud prokáží, že o nelegální práci nevěděli, ačkoli tuto
skutečnost řádně kontrolovali. Doporučujeme proto provést revizi smluv
s potenciálně rizikovými dodavateli.

The Supreme Court of the Czech Republic
has confirmed that the authority to increase
the price stipulated in an agreement by VAT
must be clearly stated in the agreement. If it
is not specified in the agreement that VAT
should be added to the price, the negotiated
price shall be deemed final (i.e. inclusive of
VAT).

Novely mají dále zavést (i) povinnost mít vždy na pracovišti k dispozici kopie
pracovních smluv všech zaměstnanců a (ii) kompletní přepracování systému
plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

(In accordance with the resolution of the
Supreme Court of the Czech Republic, dated
14 June 2011, file no. 32 Cdo 626/2010)

Navýšení smluvní ceny o DPH
Nejvyšší soud ČR znovu potvrdil, že oprávnění navýšit cenu uvedenou ve
smlouvě o DPH musí být uvedeno přímo ve smlouvě. Pokud ze smlouvy
nevyplývá, že je třeba k ceně ještě přičíst DPH, považuje se sjednaná cena za
konečnou a tedy včetně případné DPH.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14.6.2011, sp. zn. 32
Cdo 626/2010)

(cont. from previous page)
giving notice, new regulations for the invalidity of labour actions and transferring
employees, newly defined rights and obligations for labour unions, and in certain
cases, the possibility for employees to choose their holiday periods.
Considering the extent of the changes that affect virtually all areas of labour law,
we recommend with respect to the upcoming new year that you perform regular
audits of all labour documentation at your company.

Could you face a ban on participation in public
tenders?
In contrast to the amendment to the Labour Code, the changes prepared in the fight
against the illegal employment of foreigners have been left aside. As of next year,
the sanction for illegal employment of foreigners will be, in addition to fines of
several million Czech crowns, a three-year ban on participation in public tenders
and the loss of entitlement to certain subsidies.
In addition, the clients for whom illegal work was carried out shall guarantee that
their supplier duly pays any penalties imposed, outstanding wages, and health
insurance and social security deducted. Clients will be released from the guarantee
if they can prove that they were not aware of the illegal work, despite properly
investigating the situation. We therefore recommend revising agreements with
potentially risky suppliers.
The amendments should also introduce (i) the duty to maintain at the workplace at
all times copies of the employment contracts of all employees, and (ii) a complete
revision of the system of compliance with the obligation to maintain compulsory
ratio of employment of disabled persons.
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Tento
bulletin
obsahuje
všeobecné
informace
o aktuálních právních otázkách, avšak nepředstavuje
právní radu. Budete-li potřebovat další informace,
prosím kontaktujte nás.
Doufáme, že tento bulletin pro Vás bude užitečným
zdrojem informací. Vaše připomínky a podněty vždy
uvítáme.
This newsletter contains information of general interest
about current legal issues, but does not give legal
advice. If you would need any additional information,
please contact us.
We hope that you will find this newsletter to be a useful
source of information. We are always interested in
receiving your views or comments.

