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1. Minimální
mzda se zvýší
Podle vládního nařízení od začát‑
ku příštího roku vzroste minimální
mzda. „Základníměsíční sazbamini‑
mální mzdy se ze současných 9200
zvýší na 9900 korun a základní ho‑
dinová sazba z 55 na 58,70 koruny,“
popisuje Klára Valentová, senior
advokátka ze společnosti Vilímko‑
vá Dudák & Partners. Vláda přitom
chce v roce 2016 prosadit další navý‑
šení minimální mzdy – od roku 2017
nejméně o 500 korun.
Dobudoucnasechystá takénovela

zákona o zaměstnanosti, která upra‑
ví podmínky agenturního zaměstná‑
vání.

2. Práce před
koncem školní
docházky
Pokud projde parlamentem novela
občanského zákoníku, zaměstnava‑
telé budou moct nově uzavírat pra‑
covní smlouvy s nezletilými staršími
15 let ještěpředdokončenímpovinné
školnídocházky. „Změnabymělapod‑
nikatelůmnejenusnadnitvčasnénají‑
mání brigádníkůpro letníměsíce, ale
též ulehčit nábor nových pracovníků
zejménavméněkvalifikovanýchobo‑
rech, u nichž je dosažení základního
vzdělání dostačující,“ říká Karel Dře‑
vínek, partner v advokátní kanceláři
Weil, Gotshal &Manges.
Motivací pro zaměstnávání nezle‑

tilých by pak mohlo být také to, že
napříště již rodiče dítětemladšího 16
let nebudoumoct sjednaný pracovní
poměr za dítě ukončit.

3. Jednodušší
plná moc
Ministerstvo spravedlnosti po čet‑
ných debatách o nedostatcích nové‑
ho občanského zákoníku předložilo
návrhnovely, kterámáněkteréznich
odstranit. V současnosti o ní jedna‑
jí poslanci. Nová úprava mimo jiné
odstraňuje požadavek na plné moci
ve formě notářského zápisu v přípa‑
dě založení obchodní společnosti,
zvýšení jejího základního kapitálu
adalšíchúkonů.Nověmáv takových
případechpostačitpouhéúředníově‑
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kovépřípadynepamatoval. „Dohody
tak byly prakticky nevypověditelné.
Pokud zaměstnavatel nebyl s prací
svého zaměstnance spokojen a ne‑
sjednal si možnost výpovědi, mohl
dohodu o provedení práce ukončit
výhradně dohodou. Tu však není
vždy snadné uzavřít, neboť před‑
pokládá, že nechtěný zaměstnanec
bude s předčasným ukončením spo‑
lupráce souhlasit,“ líčí advokátka
a spolupracovnice bpv Braun Part‑
ners Lucie Kalašová.
Zatímco u dohody o pracovní čin‑

nosti bylymožnosti výpovědi či oka‑
mžitého zrušení a jejich podmínky
obsaženy v zákoníku práce již od po‑
čátku, u dohody o provedení práce
takováprávní úpravadosud chyběla.

Novela zákoníkupráce, která již čers‑
tvě platí, řeší tento nedostatek sjed‑
nocenímprávní úpravy pro oba typy
dohod. Vedle dohody zaměstnavate‑
le a zaměstnance tak bude napříště
možné ukončit dohodu o provedení
práce i dohodu o pracovní činnos‑
ti jednostrannou výpovědí podanou
zaměstnancem nebo zaměstnavate‑
lem v patnáctidenní lhůtě, aniž by
bylo nutné uvádět důvod výpovědi.
V určitých případech bude možné
dokonce i okamžité zrušení dohody.
Novela zákoníku práce také zpřes‑

nila, ženároknanáhradypodobupra‑
covní neschopnosti a po jejím skon‑
čení mají nejenom zaměstnanci vy‑
konávající práci na základě pracovní
smlouvy, ale také zaměstnanci vyko‑

ření podpisu. „Cílem projednávané
novely je zjednodušit fungování ob‑
chodních společností se zahraniční‑
mi společníky,“ vysvětluje advokát
Dřevínek.

4. Změny
v práci
na dohodu
Vpraxi častodochází k situacím, kdy
si zaměstnavatel a zaměstnanecvdo‑
hodě oprovedení práce výslovněne‑
sjednají způsob jejího ukončení. Do‑
nedávnapřitomzákoníkprácena ta‑


