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Dáváte v práci výpověď ?
Budete mít nižší podporu
de moci ve zkušební době vyhodit z
práce nemocného zaměstnance během prvních 21 kalendářních dnů
jeho nemoci. Dosud to bylo jen 14
dní.

Nebude možné mít za stejný měsíc odstupné
a zároveň podporu v nezaměstnanosti. Ta se navíc
snižuje tomu, kdo z práce odejde sám.
Zaměstnavatel bude platit nemocnému náhradu
mzdy 21 dní, nikoli jen 14 dní jako dosud. To jsou
největší změny roku 2011 v pracovní oblasti.

V

novém roce začnou platit
změny v zákoníku práce,
částečně se mění i podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti.

1.

Odstupné a zároveň peníze od
státu? To už nepůjde
Když jste v tomto roce dostali výpověď a s ní i odstupné nebo odchodné, případně odbytné, mohli jste pobírat zároveň i podporu v nezaměstnanosti, pokud jste se tedy přihlásili
na úřad práce. To už nepůjde. Podpora se začne vyplácet až poté, co
doběhne výplata odstupného.

2.

Odcházíte z práce sami?
Budete mít nižší podporu
Pokud dáte výpověď sami, a to bez
vážných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (například péče o
dítě nebo zdravotní problémy), dostanete nižší podporu v nezaměstnanosti. A to jen 45 procent dosavadního průměrného měsíčního čistého výdělku.
„Lidé přijdou o dost peněz. Pokud totiž výpověď nepodají
sami, ale dostanou ji, mají
nárok na 60 procent
mzdy v prvních dvou
měsících, na 50 pro-

cent v dalších dvou a až od pátého
měsíce pobírají 45 procent mzdy.
Ti, kdo sami podají výpověď, dostanou 45 procent mzdy rovnou od prvního měsíce, kdy budou bez práce,“
vysvětluje advokátka Lucie Drahovzalová z právní kanceláře bvp
Braun Partners.

3.

Berete-li podporu,
nesmíte si přivydělávat
Uchazeči o práci, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, také nově
ztrácejí možnost přivydělat si. Doposud mohli ke státním penězům
vydělávat částku do výše poloviny
minimální mzdy, to už od ledna
možné nebude.

4.

Překlenovací příspěvěk pro
začínající podnikatele
Lidé, kteří se rozhodnou řešit svou
nezaměstnanost podnikáním, dostanou takzvaný překlenovací příspěvek. Úřad práce bude tuto novinku vyplácet nejdéle pět měsíců
a jeho výše se bude odvíjet od průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku
(loni to bylo 22 896 korun). Abyste
příspěvek získali, musíte být vedeni
jako nezaměstnaní na úřadu práce
alespoň pět měsíců a pak podnikat
minimálně dva roky, jinak budete
muset peníze vrátit.

7.
„Změna v zákoníku
práce v délce
poskytování
náhrady mzdy
zaměstnavatelem
ze 14 na 21 dnů
bude platit jen
přechodně, a to od
ledna 2011 do
konce roku 2013.“
Lucie Drahovzalová
advokátka,
bpv Braun Partners

5.

Dohoda o provedení práce
už jen písemně
Zákoník práce nově ukládá povinnost uzavírat dohodu o provedení
práce písemně. „Doposud byla písemná forma nutná pouze u dohody o pracovní činnosti. Na dohodě
o provedení práce bylo možné se domluvit i ústně. Od ledna to nepůjde,
i na tuto dohodu bude muset být papír, jinak bude neplatná. Obě strany
by si na to měly dávat pozor,“ dodává Lucie Drahovzalová.

6.

Zvyšuje se ochranná lhůta
nemocného ve zkušební době
Další nové pravidlo se týká nových
pracovníků, kteří onemocní ve zkušební době. Zaměstnavatel nebu-

Větší volnost v odměňování
státních zaměstnanců
Od ledna začne platit také změna
v odměňování lidí ve veřejném sektoru. Vláda stanoví okruh zaměstnanců, u nichž bude možné určit
platový tarif, nebo se kterými může
dokonce sjednat smluvní plat. Znamená to tedy, že bude větší volnost
ve stanovování odměn. Nyní jste nastoupili pod určitou platovou třídu,
na nějaký platový stupeň (záleželo
například na délce odpracované
doby a dalších faktorech) a odměna
byla striktně daná. Vojákům, policistům a příslušníkům bezpečnostních složek byly tarify sníženy o 10
procent, pedagogům byly vytvořeny
dvě nové tabulky, které umožní navýšení mezd. Současně se zrušily parametry pro stanovení stupnic platových tarifů. Výraznou změnou je
i to, že je možné zaměstnávat na určité pozici člověka bez potřebné kvalifikace po neomezeně dlouhou
dobu. Dosud to bylo limitováno obdobím čtyř let.

8.

Nemocenská od státu
až po 21 dnech nemoci
Procentní sazba nemocenské, zůstává na stejné výši jako v roce 2010,
tedy 60 procent z denního vyměřovacího základu. Nemění se ani to,
že za první tři pracovní dny dočasné
pracovní neschopnosti nedostane
zaměstnanec nic. Nemocenskou vyplácenou státem však kvůli úpravě
zákoníku práce dostanete až od 22.
dne trvání nemoci či karantény. Do
té doby bude platit náhradu mzdy
zaměstnavatel, kterému se doba vyplácení tak protáhne o sedm dní.
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Poplatky za
založení akciové
společnosti
se zvýší

9.

Nemocenské pojištění pro
podnikatele méně výhodné
Sazba pojistného na sociální zabezpečení činí pro zaměstnavatele
25 procent jejich vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé si už také
nebudou moci z odváděného pojistného odečíst polovinu z toho,
co vyplatili nemocnému pracovníkovi. Bude to možné jen v případě,
že se zaměstnavatel s méně než 25
zaměstnanci přihlásí k placení pojistného na nemocenské pojištění
se sazbou 3,3 procenta.
Podnikatel, který si dobrovolně
platí nemocenské pojištění, aby
v případě nemoci nezůstal úplně
bez peněz, by měl počítat s tím, že
se navyšuje sazba pojistného z původních 1,4 procenta na 2,3 procenta. Minimální výše měsíčního
základu pro placení pojistného na
nemocenské pojištění zůstává stejná jako nyní – 4 000 korun. Minimální pojistné je tedy 92 korun měsíčně, což je těch 2,3 procenta ze
4 000 korun. Maximálně můžete
platit 3 415 korun měsíčně.
Novinky v nemocenském pojištění nejsou pro podnikatele výhodné. Náhradu mzdy v případě nemoci totiž získají až od 22. dne, doposud jim peníze od státu za nemoc přicházely už od 15. dne.
Nově je také nemocenské pojištění provázáno s důchodovým. Pokud se k jeho placení dobrovolně
přihlásíte a budete dávat například tisíc korun měsíčně na nemocenskou, odpovídá to vyměřovacímu základu 45 tisíc korun, a tím
pádem se vám také navýší záloha
na důchodové pojištění i přesto,
že nevyděláváte oněch 45 tisíc, ale
třeba jen 10 tisíc korun.
Kateřina Hovorková

Od poloviny příštího roku se s největší pravděpodobností změní
ceny soudních poplatků. Počítá
s tím novela zákona, kterou navrhuje ministr spravedlnosti. Pro
české podnikatele to znamená,
že budou platit více za založení
firmy, ale také za změny v již existujících společnostech.
Cílem návrhu je, aby soudům
ubylo práce a aby se výše soudních poplatků přizpůsobila cenové a mzdové hladině roku 2010.

Změna nebo doplnění zápisu
budou dražší o tisícovku
Za první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku se navrhuje vybírat poplatek 15 tisíc
korun. Nyní je to pět tisíc korun.
Za první zápis ostatních podnikatelů do obchodního rejstříku
se plánuje poplatek osm tisíc korun, což je oproti současnosti navýšení o tři tisíce. Soudní poplatek za první zápis podnikatele se
v roce 2001 rovnal 34,7 procenta
průměrné hrubé mzdy. Navrhovaný poplatek činí vzhledem
k průměrné hrubé mzdě v roce
2009 33,9 procenta.
Změna nebo doplnění zápisu
u podnikatele budou od příštího
roku také dražší, poplatek se zvyšuje z tisícikoruny na dva tisíce.
Z hlediska poměru poplatku vůči
průměrné hrubé mzdě je to nepatrné zvýšení.
Ministerský návrh naopak počítá se zrušením poplatku za vymazání podnikatele z obchodního
rejstříku, za který se dnes platí tři
tisíce korun. V praxi je totiž ve většině případů téměř nemožné poplatek za vymazání z obchodního
rejstříku vymoci.
(kah)

SROVNÁNÍ

Současné a navrhované
poplatky
Za první zápis akciové společnosti
do obchodního rejstříku
Dnes – 5 000 Kč
Návrh – 15 000 Kč

Foto: Profimedia.cz

Za první zápis podnikatele do
obchodního rejstříku s výjimkou
akciové společnosti
Dnes – 5 000 Kč
Návrh – 8 000 Kč
Za změny nebo doplnění zápisu
u podnikatele
Dnes – 1 000 Kč
Návrh – 2 000 Kč

Nový zákon o spotřebitelském úvěru je průhlednější
Pro spotřebitele změna znamená větší ochranu, na druhou stranu přináší vyšší náklady pro úvěrové společnosti, což může vést k celkovému zdražení půjček
Od Nového roku začne v Česku platit nový zákon o spotřebitelském
úvěru. Bude se týkat úvěrů od 5 000
až do 1 880 000 korun a nebude se
vztahovat například na hypotéky.
Zákon přinese poměrně zásadní
změny pro spotřebitele žádající
o úvěry a také pro banky i nebankovní subjekty, které úvěry poskytují.
Hlavní změny komentuje odborník na finanční a bankovní právo
Martin Šubrt z advokátní kanceláře
Rowan Legal.

Důležité informace
o úvěru se musí objevit
už v reklamě. Třeba když
reklama říká, že půjčí 50
tisíc za 900 korun
měsíčně,
musí uvést, i kolik
měsíců se bude splácet.

Spotřebitel bude mít více práv
Ti, kdo si půjčí, budou mít nově
možnost odstoupit od úvěrové
smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Rovněž budou nastaveny přísné
limity na poplatky za předčasné
splacení úvěru.
Komentář odborníka: Věřitel má
právo na náhradu objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným
splacením – tyto jsou však omezeny
na 1 %, popřípadě 0,5 % z předčasné splátky.

Půjčující musí informovat předem
Zákon zvyšuje informační povinnosti poskytovatelů spotřebitel-

ských úvěrů, a to až nadmíru. Spotřebitel tak bude zahrnut celou řadou detailních informací, které ke
svému rozhodnutí ani nebude potřebovat.
Tyto informace musí být klientovi poskytnuty jak ve smlouvě o úvěru, tak ještě před jejím uzavřením.
Pokud by tyto informace půjčující
neposkytl, hrozí mu třeba to, že
úvěr bude úročen diskontní sazbou ČNB a půjčující nebude moci
po klientovi požadovat jakékoliv
další platby.
Komentář odborníka: Informací,
které musí půjčující poskytnout, je

hodně, mnohdy klientovi ani příliš nepomohou, jelikož je často nebude schopen posoudit a vyvodit
z nich příslušné závěry.

Bude jasné, co je v RPSN
Zákon přináší zpřesněnou definici
RPSN – roční procentuální sazby
nákladů. Jde o číslo, které má
umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost
poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné
částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku
v souvislosti se splátkami, správou
a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.
Komentář odborníka: Zákon
upřesňuje, jaké veškeré náklady se
do RPSN zahrnují – také je třeba
klienta upozornit, že RPSN neobsahuje pokuty za nesplácení úvěru.

Konec nevýhodného prodeje na
úvěr na přehlídkových akcích
Častý problém vznikal například
na prodejních přehlídkových akcích, kde se prodávalo předražené
spotřební zboží na úvěr. Pokud
spotřebitel odstoupil od kupní
smlouvy a vrátil koupené zboží,

stále musel splácet spotřebitelský
úvěr. Zákon o spotřebitelském úvěru nově stanovuje, že odstoupením od smlouvy o koupi zaniká
i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.
Komentář odborníka: Dle nové
úpravy navíc spotřebitel v těchto případech není povinen splatit úvěr
dříve, než mu je vrácena kupní
cena.

Věřitel musí posoudit schopnost
dlužníků splácet
Poskytovatelé úvěrů budou mít od
ledna 2011 povinnost posoudit s
odbornou péčí schopnost dlužníka splácet. Toto opatření míří hlavně proti likvidačním úvěrům. Pro
banky nepůjde o nic nového, jedná se o jejich běžný postup.
Komentář odborníka: K doložení
této nové povinnosti proto bude
vhodné vyžadovat vyplnění dotazníku o finanční situaci klienta a zjištění, zda klient nefiguruje v databázi osob nesplácejících dluhy.

Zákon zatím neřeší výši úroků
a rozhodčí doložky
Zákon o spotřebitelském úvěru
nestanovuje žádné limity úroko-

vých sazeb. Ty tak nadále mohou
být zvláště v případě nebankovních subjektů velmi vysoké a hlídat si je musí sami spotřebitelé.
Zákon rovněž neřeší další častý problém ve spotřebitelských
smlouvách – sjednávání rozhodčích doložek s odkazy na pochybné rozhodčí soudy. Jejich rozhodnutí je jen velmi omezeně přezkoumatelné a není proti němu
odvolání.
Komentář odborníka: Na rozdíl
od stálého rozhodčího soudu další instituce, které mají sousloví
„rozhodčí soud“ v názvu, často
nezajišťují v dostatečné míře
spravedlivé a nestranné rozhodování.
Zákon měl tuto problematiku
původně upravovat, ale nakonec
bude řešena zřejmě až v novele
zákona o rozhodčím řízení. Nejpravděpodobnější varianta nové
úpravy se zdá být možnost sjednat si ve sporech ze spotřebitelských úvěrů rozhodčí doložku až
po vzniku sporu mezi stranami
s tím, že takový spor může být řešen jen stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona.
Zdroj: Rowan Legal

FAKTA

Další podrobnosti
o nových pravidlech
nové podmínky platí i pro leasing
(kromě operativního bez
předkupního práva)
■ společnosti, které poskytují
půjčku, musí dát mnohem víc
informací už ve fázi reklamy
■ máte právo dostat na vyžádání
kopii návrhu smlouvy
■ smlouva musí mít písemnou
podobu
■ pokud věřitel neposoudí
schopnost spotřebitele splácet,
hrozí mu pokuta do 2 milionů
korun
■ když společnost neposkytne
všechny povinné předsmluvní
a smluvní informace a vysvětlení,
hrozí mu pokuta až 5 milionů Kč
■ podmínky úvěru vám musí
umožnit kdykoliv půjčku
předčasně splatit
■ řešení sporů zatím nebude
v kompetenci finančního arbitra
■

