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ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 

Soud potrestal podnikatele, který 
nelegálně zaměstnával cizince  

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) potrestal 
brněnského podnikatele za nelegální zaměst-
návání cizinců, a to 10milionovou pokutou. 
Jedná se tak o nejvyšší sankci udělenou v roce 
2016.  

Jak uvedla zpráva SÚIP, podnikatel „umožnil 
16 fyzickým osobám, cizincům vietnamské 
státní příslušnosti, výkon závislé práce dělníků 
ve výrobě mimo pracovněprávní vztah, a tím 
umožnil výkon nelegální práce.“ Jednalo se již 
o druhou pokutu, která byla tomuto podnika-
teli za nelegální zaměstnávání udělena.  

Co se však týče celkového počtu nelegálních 
zaměstnanců, ten v České republice podle 
Cizinecké policie klesl. Zatímco v roce 2015  
v Česku pracovalo „na černo“ přibližně 85 000 
cizinců, loni bylo zjištěnou pouze něco málo 
přes 5 000 případů. Nejčastěji se jednalo  
o přistěhovalce z Ukrajiny, Ruska, Kuvajtu  
a Vietnamu.  

PRACOVNÍ PRÁVO 

Novela zákoníku práce je již za 
dveřmi 

Novela zákoníku práce, která momentálně 
prochází schvalovacím procesem v Poslanec-
ké sněmovně a která přináší zaměstnavate-
lům zásadní změny, by měla nabýt účinnosti 
1. července 2017.  

Cílem novely zákoníku práce je zvýšit ochranu 
zaměstnanců. Kromě nových pravidel pro 
výpočet, čerpání a převádění dovolené budou 
muset zaměstnavatelé akceptovat i změny  

v oblasti evidence pracovní doby a povinných 
odpočinků, které se nově budou týkat i dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Právě DPP a DPČ čeká v souvislosti  
s novelou ZP i další změna pravidel.  

V neposlední řadě zavádí novela institut  
vrcholového řídícího zaměstnance, vypouští 
jednostranné převedení zaměstnance na jinou 
práci či mění pravidla pro doručování a home 
office. Novela bude vyhlášena ve Sbírce záko-
nů. S velkou pravděpodobností lze očekávat, 
že bude předmětem ústavní stížnosti z důvo-
du jejího nesouladu s Ústavou ČR. 

ŠKOLSTVÍ 

Tzv. „Pamlsková“ vyhláška 

Už 1. ledna 2017 definitivně skončila možnost 
prodeje nezdravých potravin ve školách  
a školských zařízeních (v zásadě ve školkách  
a základních školách) v důsledku loni vydané 
vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na 
potraviny, pro které je přípustná reklama  
a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve 
školách a školských zařízeních.  

Vyhláška nabyla účinnosti 20. 9. 2016, nicmé-
ně ještě umožňovala do konce roku 2016 
doprodej potravin nesplňujících požadavky 
vyhlášky, pokud tyto byly zakoupeny v období 
před 20. 9. 2016; respektive druhou, ještě 
delší výjimku – až do 31. 7. 2017 – získaly 
mléko a mléčné výrobky v rámci dotovaného 
programu Mléko do škol, přestože nevyhovují 
podmínkám vyhlášky.  

Tzv. pamlsková vyhláška zakazuje ve školách  
a školských zařízeních prodej potravin  
a umísťování reklamy na potraviny, které 
obsahují umělá sladidla, kofein nebo 
transmastné kyseliny pocházející z částečně 
ztužených tuků. Dále se výslovně zakazuje 

nabízet energetické nápoje určené pro spor-
tovce nebo osoby při zvýšeném tělesném 
výkonu. 

Potraviny, jež nesplňují podmínky vyhlášky, je 
ovšem možné nabízet k prodeji nebo prodá-
vat ve školách a školských zařízeních, pokud 
se jedná o prodej například v prostorách, kde 
se uskutečňuje vzdělávání či se poskytují 
školské služby výhradně žákům po splnění 
povinné školní docházky a studentům, či  
v prostorách, jež jsou určeny výhradně  

EXPORT 

Rekordní vývoz českých firem  

Podle údajů Českého statistického úřadu 

dosáhl export tuzemských firem v loňském 

roce rekordních 3,97 bilionu korun, což zna-

mená meziroční nárůst o 2,3 procenta. Zvýšila 

se také závislost české ekonomiky na exportu 

do zemí Evropské unie, kam mířilo téměř  

85 % procent veškerého tuzemského vývozu. 

Dovoz naopak klesl o 0,2 %.  

Nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR 

zůstalo Německo, kde hodnota exportu do-

sáhla 1,29 bilionu korun, tedy 32 % z celkové-

ho vývozu. Jedná se o 3% nárůst od loňského 

roku. Výrazně více zboží se vyváželo také do 

Rakouska a do Francie (o 3,9 procenta). Vývoz 

do Ruska naopak klesl o zhruba 5 % a o 4,2 % 

se snížila i hodnota zboží vyváženého na Slo-

vensko. 

Rekordní export byl dosažen v tzv. přeshra-

ničním pojetí zahraničního obchodu, jež 

vypovídá o fyzickém pohybu zboží přes hrani-

ce bez ohledu na to, zda se uskuteční obchod 

mezi českými a zahraničními subjekty. 
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