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Pracovní smlouvy musejí být čitelné. Povinně
JAN KLIČKA

Praha – Nový občanský zákoník proti tomu stávajícímu
hodně nabobtnal. Místo nynějších 900 paragrafů jich bude
přes tři tisíce. Logicky tak zákoník pojmenovává i skutečnosti, které jsme dosud nebrali
moc v potaz.
Jednou z nich je „změna“
v pracovním právu. Nově totiž
zákoník výslovně hovoří o tom,
že smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musejí
být psány čitelně a nesmějí obsahovat jakékoliv prvky diskriminace. „Při sjednávání
pracovních smluv je nutné

myslet na to, že ustanovení ve
formulářových
pracovních
smlouvách, která jsou nečitelná, nesrozumitelná či pro zaměstnance zvlášť nevýhodná,
budou neplatná,“ informovala
ve svém pravidelném zpravodaji advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. „Důsledkem
nesrozumitelnosti či nedodržení písemné formy například
u výpovědi bude tzv. zdánlivost,“ doplňují právníci. To
jest pracovní poměr trvá dál.
Změn je ale samozřejmě více. Nový zákoník třeba nově
definuje srážku ze mzdy. Nově
bude dluh zaměstnance možné
zajistit dohodou o srážkách ze
mzdy maximálně do výše poloviny jeho mzdy nebo platu či
náhrady.
Výrazně se nový občanský
zákoník dotkne i manažerů.

Pokud firmu poškodí, třeba
tím, že ji přivedou do insolvence, mohou být donuceni vrátit
své výdělky za poslední dva

absolutně. Byznysmen se totiž
může obhájit. „Pokud jednatel
prokáže, že jednal v dobré víře,
v zájmu společnosti a zohlednil

„Zavádí se také ručení manažerů za dluhy
společnosti, a dokonce mohou být přímo
potrestáni i zákazem členství v představenstvu
či dozorčí radě až na tři roky.“
Jiří Hartmann, advokát

roky. „Zavádí se také ručení
manažerů za dluhy společnosti, a dokonce mohou být přímo
potrestáni i zákazem členství
v představenstvu či dozorčí radě až na tři roky,“ vysvětluje
Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře Hartmann Jelínek
Fráňa a partneři. Tato nová
metla na manažery ale neplatí

všechny potřebné informace,
bude jeho jednání považováno
za řádné, i kdyby byla společnosti přivozena újma,“ potvrzuje advokát Jiří Hartmann.
Jak už Deník před časem informoval, drobných změn dozná i zaměstnávání mladistvých. Pracovní smlouvu
může nově uzavřít jen osoba,

která dokončila povinnou
školní docházku a bylo jí aspoň
15 let. Pokud ale zaměstnanci
není 16 let, může zákonný zástupce bez vědomí dotyčného
mladistvého rozvázat jeho pracovní smlouvu.
Zároveň platí, že i člověk
mladší 18 let může od ledna začít podnikat. Aby však získal
živnostenský list, musí získat
souhlas rodičů a následně
i soudu. Platí to pro věkovou
kategorii 16 až 18 let. V praxi
by to mohli použít teenageři,
kteří se ještě při studiu chtějí
živit třeba programováním
a podobně.
Pokud zůstaneme u rodiny
a podnikání, od ledna automaticky vzniknou i takzvané rodinné závody. Nejde o žádnou
speciální firmu či právnickou
osobu. Je to stav, kdy se blízcí

příbuzní podílejí na podnikání, které je formálně napsáno
třeba jen na jednoho z nich, ale
povinnosti a užitek z toho má
celá rodina.
„Rodinný závod je charakterizován jako speciální typ
obchodního závodu, kde spolu
pracují manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně nebo
osoby sešvagřené až do druhého stupně,“ přibližuje Jiří
Hartmann. „Může se ale jednat
i o osoby, které trvale pracují
pro rodinu, tedy ty, kdo se pravidelně starají o chod společné
domácnosti,“ dodává.
Rodinný závod by měl bránit situacím, kdy se například
formální majitel firmy rozhodne podnik prodat. Protože
by to mohlo ohrozit živobytí
celé rodiny, bude muset získat
souhlas dalších členů rodiny.

Šéf Úřadu vlády si zatím vydělal přes 700 tisíc Důchody přijdou
lidem o den dřív
Praha – Platy nejvyšších
úředníků ve státě klesly.
Vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin (SPOZ) si za své
dosavadní působení ve funkci
přišel i s odměnami na 728 tisíc korun, šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel
Štogl na 617 tisíc korun. Vyplývá to z výše platů a odměn,
kterou včera Úřad vlády zveřejnil na internetu. Data také
ukazují, že se s příchodem
Rusnoka do funkce snížil počet poradců ministerského
předsedy z 23 na sedm.
Augustin, který do funkce
nastoupil v červenci, má letos
plat 488 658 korun, na odměnách pak získá dalších 240 000.
Jeho předchůdce Lubomír
Poul, který vedl Úřad vlády
pod bývalým premiérem Pe-

trem Nečasem (ODS), si letos
vydělal výrazně více – jeho
plat činil 779 680 korun, odměny 968 000 korun.
Lépe si vedla i předchůdkyně současného šéfa premiérova kabinetu Jana Nečasová
(Nagyová), jejíž výdělek za
první letošní půlrok i s odměnami činil přes milion korun.
Právě vysoké odměny Nagyové, která je dnes Nečasovou
manželkou, byly v minulosti
terčem kritiky.

Zakázky: vláda je
dělá bez soutěže
Oč transparentnější je úřednická vláda co do zveřejňování platů, o to méně je transparentní v zadávání zakázek.
Tvrdí to aspoň nevládní pro-

Novinka. Část větších
kaprů letos zlevní
České Budějovice – Kupujete
kapra? Se zajímavým nápadem letos přišli jihočeští rybáři z Hluboké, kteří patří mezi největší podniky v ČR.
Zavedli totiž jednotnou sortu šupináčů pro předvánoční
prodej, která se jmenuje tržní
kapr. Zahrnuje ryby od 1,9
do čtyř kilogramů váhy.
Dříve důležitá hranice 2,5
kilogramu je na hlubockých
sádkách minulostí. Někde tak
skončí dělení na takzvaný výběr a první kategorii.
Cena za kilo tržního kapra
teď na hlubockých sádkách činí 70 korun. „Usnadnili jsme si
to my a i pro zákazníky to bude jednodušší volba. Vždy se
vybírala na stáncích kvůli ceně ryba těsně pod dvě a půl ki-

„Chovatelsky to pro
nás bylo nejhorších
dvanáct měsíců
za posledních dvanáct
let. Přírůstek byl
hrubě podprůměrný.“
Josef Chmel, rybář

la,“ říká k rozhodnutí firmy
Josef Chmel, hlavní zootechnik Rybářství Hluboká CZ.
Zmíněná váhová hranice
dělila ryby na I. kategorii (do
2,5 kg váhy), která stála 68 korun za kilogram, a na výběr
(nad 2,5 kg váhy), kde platili
zákazníci 78 korun. Tlustší
kapři tedy nyní zlevnili.
Třeba v Českých Budějovicích se bude od soboty prodávat na stáncích městských lesů a rybníků vánoční kapr za
cenu 81 korun za kilogram.
Váha ryb bude odpovídat obvyklé kategorii výběr – tedy

tikorupční sdružení Oživení,
které provedlo analýzu dosavadních veřejných soutěží.
Výsledek?
Vláda premiéra Jiřího Rusnoka zadala bez soutěže od září letošního roku zakázky za
2,85 miliardy korun, což je
šestkrát více, než za poslední
čtyři měsíce loňského roku
schválil kabinet premiéra
Petra Nečase.
U Rusnokovy vlády šlo
o 78 nadlimitních zakázek, zatímco loni Nečasova vláda
schválila 18 zakázek bez soutěže v hodnotě 450 milionů korun.
„Několikanásobný nárůst
velkých státních zakázek zadávaných bez soutěže vládou,
která je v demisi a nemá politickou důvěru, je alarmující,“

komentoval údaje Martin Kameník z Oživení. Oživení proto společně se sdružením Za
otevřenou společnost, které se
na monitoringu podílelo, vyzývá vládu k aktivnímu zveřejňování základních informací o plánovaných zakázkách bez soutěže nad rámec
současné praxe. Reakci Úřadu
vlády se ale do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo zjistit.
Ministři jsou od roku 2010
povinni informovat vládu
o všech nadlimitních zakázkách, které plánují zadat bez
soutěže. Zadávání zakázek
v jednacím řízení bez uveřejnění je zvláštní procedurou,
která se má používat pouze ve
výjimečných situacích, kdy
nelze zadat zakázku na základě soutěže dodavatelů.
(čtk)

Praha – Lidé, kteří v tomto
týdnu očekávají důchod, dostanou peníze o něco dříve.
Uvedla to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Důchody splatné v pátek
20. 12. budou vyplaceny ve čtvrtek 19. 12. Stejně tak důchody
splatné v neděli 22. 12. budou
vyplaceny již v pátek 20. 12. Ti,
kdo očekávají důchod v termínu Štědrého dne, dostanou
penzi již v pondělí 23. 12.
Mírný posun nastává také
u lednových penzí, které ČSSZ
zasílá lidem bezhotovostně na
účet. Důchody splatné ve čtvrtek 2. 1. 2014 budou vyplaceny
v pátek 3. 1. 2014. A naopak důchody splatné v sobotu 4. 1. bu-

dou vyplaceny taktéž v pátek
3. 1. 2014. „Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den
v měsíci, obdrží lednovou
splátku v řádném termínu.
V dalších měsících již bude
ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem,“
uvedla pro regionální Deník
mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.
Dobrou zprávou je, že se v roce 2014 žádné podmínky pro výplatu penzí měnit nebudou.
„Budou probíhat jako dosud
podle požadavku klienta – buď
bezhotovostně na účty bank
nebo spořitelních a úvěrních
družstev, či v hotovosti prostřednictvím České pošty,“
uzavírá Jana Buraňová. (jak)

CUKROVÉ ŘEPY JE MÉNĚ. KVŮLI POČASÍ

nad 2,5 kilogramu. Zákazníci
už začínají chodit. „Už o víkendu chodili nakupovat lidé,
kteří nechtějí čekat frontu.
Rybu si teď dají do mrazáku,“
zmínila prodavačka kaprů
Markéta Hütterová.

Problém?
Studené jaro
Hlavní nápor zájemců o vánočního kapra čekají rybáři
a prodejci od pátku. Na hlubockých sádkách kvůli tomu
upraví i prodejní dobu. „Poslední dny před Štědrým dnem
budeme prodlužovat prodejní
dobu, naplno budeme prodávat i v sobotu a v neděli,“ říká
Josef Chmel, hlavní zootechnik Rybářství Hluboká CZ.
Na ryby byl ale letos špatný
rok. „Chovatelsky to pro nás
byl nejhorší rok za posledních
patnáct let,“ posteskl si Josef
Chmel. Studený duben a květen rybám moc neprospěl, následovaly povodně, při kterých část obsádky odnesly vlny, a v srpnu tropická vedra,
při kterých se muselo ubrat
krmení, aby ryby zbytečně nespotřebovávaly kyslík. „Přírůstek byl hrubě podprůměrný,“ konstatoval hlubocký rybář. Na prosincový prodej
včetně exportů měli Hlubočtí
5000 metráků ryb, pro zásobení menších prodejců a pro sádky mají nachystáno 500 metráků šupináčů.
Třeba Novohradští rybáři
mají pro vánoční prodej v tuzemsku připraveno 950 metráků, hlavně kapra. „Tržní
ryba se s povodněmi dokázala
srovnat, škody jsme měli
hlavně na plůdku a násadách,“ zmínil ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír
Zvonař.
(win)

HOTOVO. Sklizeň cukrovky skončila s koncem listopadu, od té doby běží kampaň v tuzemských cukrovarech. Výnosy cukrové řepy
ale letos byly až o desetinu slabší. Platí to třeba na východě Čech (snímek z cukrovaru v Českém Meziříčí na Rychnovsku). Důvodem
slabších výnosů bylo extrémně deštivé jarní počasí a velká sucha v srpnu. Foto: ČTK/David Taneček

Zavést euro? Teď
ne, radí bankéři

Tančící dům koupil
ČNB: Koruna bude
za 360 milionů Skala slabá až do roku 2015

Praha – Ministerstvo financí
a Česká národní banka opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu
do eurozóny. Podle údajů ČSÚ
Česká republika nesplnila loni
dva ze čtyř požadavků pro přijetí eura. ČR nesplnila kritérium cenové stability kvůli vyšší
inflaci způsobené růstem DPH
a rovněž nedodržela tříprocentní podíl deficitu veřejných
financí na hrubém domácím
produktu (HDP).
(čtk)

Praha – Slavný pražský Tančící dům se prodal za 360 milionů korun. Získala jej Pražská
správa nemovitostí podnikatele Václava Skaly. Bývalý
bankéř Skala, který nyní žije
v Monaku, byl v letech 1990 až
1996 šéfem představenstva
Bankovního domu Skala, který
zkrachoval. V roce 1997 tehdejší ministr financí Ivan Pilip vyčíslil podporu Skalově bance,
která přišla o bankovní licenci,
na 3,18 miliardy korun.
(čtk)

Praha – Česká národní banka
bude držet v rámci devizových intervencí kurz koruny
poblíž hranice 27 Kč/EUR přinejmenším do počátku roku
2015. Potvrzují to nově dostupné informace z ekonomiky. Včera to oznámil guvernér
ČNB Miroslav Singer. Podle
něj by intervence měly pomoci k rychlejšímu růstu ekonomiky příští rok a zvýšit HDP
zhruba o 60 až 70 miliard korun.
(čtk)

Kurzy koruny

1 EUR
27,65

1 GBP
32,70

1 PLN
6,61

100 HUF
9,23

1 USD
20,10

1 CHF
22,65

