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ZÁKONÍK PRÁCE 

Vláda schválila novelu zákoníku 
práce 

Dlouho připravovanou a očekávanou novelu 
zákoníku práce, která by měla platit od dubna 
2017, schválila na svém zasedání vláda. Cílem 
je vyšší flexibilita základních pracovněprávních 
vztahů a současné posílení ochrany postavení 
zaměstnance. 

Spolu s ní byla schválena také novela zákona 
o zaměstnanosti, která zpřísňuje pravidla 
agenturního zaměstnávání. Pro založení pra-
covní agentury tak bude nově potřeba složit 
půlmilionovou kauci.  

Novela zákoníku práce přináší ty nejzásadnější 
změny za posledních několik let. Nově je např. 
jinak upraven výkon práce mimo pracoviště 
zaměstnavatele neboli home office, zavádí se 
institut vrcholového řídícího zaměstnance 
nebo se mění pravidla pro výpočet dovolené. 
Upravuje se dále také působnost inspekce 
práce, která bude moci nově udělovat ještě 
vyšší pokuty. 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zákon o zadávání veřejných 
zakázek je od 1. října 2016 
v účinnosti 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (ZZVZ), zcela nově upravuje proble-
matiku a nahrazuje dosavadní úpravu. ZZVZ je 
svou povahou oproti zákonu o veřejných 
zakázkách souhrnem pravidel, nikoliv metodi-
kou – Ministerstvo pro místní rozvoj chystá 
podrobnou metodiku jak pro dodavatele, tak 
pro zadavatele.  

K dosavadním třem zásadám přibírá zásadu 
přiměřenosti. Zůstávají finanční limity pro 
veřejné zakázky malého rozsahu. Ty se ani 
nadále neřídí zákonem, ale při jejich realizaci 
je zapotřebí dodržet zásady stanovené záko-
nem. Zadavatel je nově výslovně oprávněn 
vést tzv. předběžné tržní konzultace 
s odborníky či dodavateli. 

Zákon dále nově umožňuje zadavateli 
v zadávací dokumentaci stanovit podmínky, 
při jejichž splnění bude moci převést 
na žádost subdodavatele splatné částky 
úhrady veřejné zakázky přímo subdodavateli. 

Zadavatel má možnost vyloučit účastníka 
zadávacího řízení pro nezpůsobilost, napří-
klad pokud se účastník zadávacího řízení 
dopustil v posledních 3 letech závažných nebo 
dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího 
smluvního vztahu se zadavatelem zadávané  

 

veřejné zakázky nebo s jiným veřejným zada-
vatelem. 

Zákon nově řeší také institut mimořádně 
nízké nabídkové ceny. Zadavateli zůstává 
povinnost požádat účastníka zadávacího 
řízení o vysvětlení nabídkové ceny, kterou 
zadavatel považuje za mimořádně nízkou, což 
může učinit i  opakovaně. 

Dochází k rozšíření hodnoticích kritérií: Zada-
vatel si může mimo jiné stanovit „fixní“ cenu 
dopředu a hodnotit pak jen kvalitu. Mimo jiné 
se zvýšil limit na vícepráce u stavebních prací, 
služeb nebo dodávek ze současných 30 % 
na 50 %. 

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., i jeho 
prováděcích předpisů, lze nalézt na portálu 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

FINANČNÍ ANALÝZA 

OECD snížila s ohledem na Brexit 
předpokládaný růst světové 
ekonomiky 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) změnila svůj odhad ohledně 
růstu ekonomiky pro letošní i příští rok. Kon-
krétně ve svém prohlášení uvedla, že za rok 
2016 počítá místo původních tří procent „jen“ 
s růstem o 2,9 procenta. Co se týče příštího 
roku, odhad růstu se také zhoršil, a to o 0,1 
procentního bodu. Předpokládaný růst bude 
3,2 procenta. 

Důvodem poklesu jsou podle OECD nejen 
slabší podmínky ve vyspělých ekonomikách, 
ale také negativní dopad takzvaného „brexi-
tu“, tedy plánovaného odchodu Velké Británie 
z Evropské unie. Co se týče eurozóny, OECD 
předpovídá růst ekonomiky o 1,5 procenta, 
avšak ještě před rokem se její červnové odha-
dy tempa růstu pohybovaly na 1,6 procenta. 
Předpovědi ekonomického růstu eurozóny 
v příštím roce také nejsou růžové. Zde OECD 
zaznamenává výraznější pokles, a to o 0,3 
procentního bodu na 1,4 procenta. 

MZDY 

Vláda zvýšila minimální mzdu na 
11 tisíc korun 

Na návrh ministryně práce a sociálních věcí 
Michaely Marksové vláda odsouhlasila histo-
ricky nejvyšší zvýšení minimální mzdy. Oproti 
stávajícím 9 900 korunám bude od ledna 2017 
měsíční mzda alespoň 11 tisíc korun, což činí 
38,2 % mzdy průměrné. Spodní hranice hodi-
nové odměny pak vzroste z 58,70 na 66 korun.  

Rozhodnutí má podle premiéra Bohuslava 
Sobotky podpořit zaměstnance a jejich kupní 
sílu. Cílem je také dostat Českou republiku na 
úroveň vyspělejších ekonomik ostatních ev-
ropských zemí.  

Zvyšují se i minimální sazby pro jednotlivé 
stupně takzvané zaručené mzdy, která platí 
v praxi pro většinu zaměstnanců. Je odstup-
ňována podle složitosti, odpovědnosti a na-
máhavosti práce.  

Od příštího roku zároveň skončí nižší sazby 
minimální mzdy pro invalidní důchodce při 
omezeném pracovním uplatnění a začnou pro 
ně platit stejné sazby jako pro běžné zaměst-
nance. Snížení bude firmám vykompenzováno 
možností získat vyšší příspěvek na každého 
pracovníka s handicapem. 

ŠKOLSTVÍ 

Školní řád nyní může výrazně 
omezit používání mobilních 
telefonů a tabletů 

Telefony ve vyučování jsou ve školách stále 
větším problémem. Jaké pravomoci mají 
v této otázce učitelé? Problematikou se zabý-
vá i ministerstvo školství, které zveřejnilo 
metodický pokyn upravující podmínky nošení 
mobilních telefonů a tabletů do vyučování. 

Školy mohou zakotvit podmínky používání 
mobilních telefonů také do svého školního 
řádu. Ten může být podle mluvčí MŠMT ještě 
přísnější než pokyny ministerstva. Škola může 
například telefon v průběhu celého vyučování 
úplně zakázat.  

Do povinností žáků lze do školního řádu za-
komponovat plnění pravidel používání infor-
mačních komunikačních technologií, internetu 
a mobilních telefonů (během vyučování, 
o přestávkách, v prostoru školy). Stejně tak by 
se do řádu mělo dle metodického pokynu 
zařadit i stanovení postihů při nedodržování 
těchto pravidel. 

Tisková mluvčí MŠMT Jarmila Balážová uvedla, 
že se na metodickém pokynu ministerstva 
školství podílel i jeden z největších odborníků 
na šikanu v České republice – dr. Michal 
Kolář. Telefony se v rukou dětí totiž snadno 
stávají nástrojem k šikaně spolužáků nebo 
dokonce vyučujících. 
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