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Spravedlivá minimální 
mzda, ale pro koho?
Němci se mohou radovat. Anebo taky 
naříkat. Od roku 2015, potažmo 2017, 
se u sousedů totiž zvyšuje minimální ho-
dinová mzda na 8,50 eura. Pro Čecha zní 
v přepočtu asi 230 korun za hodinu jako 
rajská hudba, pro obživu rodiny to však 
zejména v německých velkoměstech ani 
zdaleka nestačí. Ještě nedávno byla tato 
reforma v Německu se silnými odbory 
a tarifní autonomií zcela nepředstavitel-
ná. Důvodem a volebním sloganem pro 
ni se stala otázka spravedlnosti. 

Právě u profesí a regionů, kde se dnes 
platí ještě mnohem méně, je totiž otáz-
kou spravedlnosti, aby byl plat dosta-
tečný pro důstojný život bez sociálních 
dávek. Položme si ale otázku, zda je 
rozumné, aby lidé s malými šancemi 
na trhu práce, ať už z důvodu nízké 
kvalifikace či kvůli neochotě k mobi-
litě, přišli o místo proto, že jsou moc 
drazí. Je správné diktovat zaměstnava-
teli, který nabízí pracovní místo, které 
nevydělá na minimální mzdu, ale má 
zároveň pracovníky, jež jsou ochotni 
za nižší částku pracovat, aby platil to, 
na co nemá, a místo tak nakonec musel 
zrušit? Je pro systém přínosnější pra-
covník za nižší než minimální mzdu, či 
nezaměstnaný?

Nevylučujme možnost, že se experi-
ment s několika miliony pokusných krá-
líků, před jehož výsledky varují němečtí 
zaměstnavatelé i centrální banka, zdaří, 
a výsledkem bude jak pocitová spra-
vedlnost, tak udržení pracovních míst 
i proklamovaný nárůst spotřeby. Níz-
kopříjmové skupiny budou konzumovat 
dodatečný výdělek, čímž se možná 
povede vytvořit nová pracovní místa. 
Možná ale ne. Pro Čechy je německá 
minimální mzda dobrou zprávou. Brzy 
se zase vyplatí v pohraničních oblastech 
dojíždět za prací do Německa. Dobrou 
zprávou je i pro české podniky. Ty při 
poklesu českých mezd vydělají více 
a zvýší svoji konkurenceschopnost. Jak 
to bude s konkurenceschopností němec-
kou a pro koho to bude spravedlivé, se 
přesvědčíme v přímém přenosu.  

Pro Čechy 
je německá 
minimální 
mzda 
dobrou 
zprávou. 
Brzy 
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vyplatí 
dojíždět 
tam 
za prací. 

Arthur Braun
partner advokátní kanceláře  
bpv Braun Partners
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oBČANskÝ ZÁkoNÍk

Komunisté zapomněli na zákony
Chtěli odložit kodex, ale vynechali související předpisy.

Komunističtí poslanci navrhli odklad nového občanského zá-
koníku. Jejich návrh zákona obsahuje jediný důležitý článek, 
podle kterého se v § 3081 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník na konci věty číslo „2014“ nahrazuje číslem „2015“. Ko-
munisté tak fakticky navrhli jen odložení samotného kodexu, 
ne však už posunutí navazujících zákonů. Například zákona 
o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu 
soukromém nebo takzvaného doprovodného zákona. Pokud 
by tak k odložení občanského zákoníku 
skutečně došlo, podle ostatních předpisů 
by se stejně mělo začít postupo-
vat. To by patrně způsobilo velké 
komplikace a právní zmatek.  
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Jen titul dveře do advokacie neotvírá
Komora smí posuzovat všechny zahraniční diplomy.  

Česká advokátní komora nemusí zapsat mezi advokátní konci-
pienty uchazeče se zahraničním diplomem, který nepovažuje 
za relevantní k obecnému právnímu vzdělání v České repub-
lice. Ve svém nedávném rozhodnutí to potvrdil Nejvyšší soud. 
Podle soudu je totiž Česká advokátní komora, vykonávající 
takzvanou veřejnou správu na úseku advokacie, povolána 
k ověření této podmínky v každém jednotlivém případě. Soud 
odkázal na dřívější rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že komora 
má jako subjekt odpovědný za posuzování žádostí o zápis 
do seznamu koncipientů „legitimní právo střežit úroveň vzdě-
lání uchazečů o zápis“. Nejvyšší soud nyní řešil kauzu absol-
venta dnešní Panevropské vysoké školy v Bratislavě, kterého 
komora nezapsala mezi koncipienty.  

kNiŽNÍ Tip

První velký rozbor nového kodexu 
Vyšel první díl komentáře od exnáměstků ministra. 

V autorském kolektivu vedeném bývalým náměstkem ministra 
spravedlnosti Filipem Melzerem a právníkem Petrem Téglem 
vzniká osmisvazkový komentář k novému občanskému zá-
koníku. Zatím vyšel první díl, který se věnuje úvodním, a tím 
pádem spíše obecnějším paragrafům. Konkrétně rozebírá 
paragrafy 1 až 117. Autoři se tak věnují například i osobnosti 
člověka. Další svazky, na kterých se podílí například i další 
z bývalých náměstků ministra spravedlnosti František Korbel, 
mají vyjít v příštím roce.

Připraveno ve spolupráci  
s měsíčníkem

Buďte v obraze. Jaké změny  
by měl v lednu podnikatelům přinést 

nový občanský zákoník? Více čtěte 
na www.ProByznys.info/zakony


