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MPSV chce usnadnit projednávání a schválení novely
zákoníku práce, upraví diskutované body
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce odblokovat projednávání novely
zákoníku práce v Poslanecké sněmovně. Proto připravilo pozměňovací návrhy,
které by měly v zásadních bodech sblížit postoje zástupců zaměstnanců a
zaměstnavatelů.
„Jde o zásadní novelu, která zlepší postavení zaměstnanců a její schválení patří mezi
naše priority. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc požadavkům sociálních partnerů. Věřím,
že úpravou některých bodů se v Poslanecké sněmovně podaří usnadnit projednávání
a schválení návrhu,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
Pozměňovací návrhy se týkají těchto oblastí:







Dovolená ze čtyř na pět týdnů se prodlouží pouze u zaměstnanců, jejichž pracovní
poměr trval k 1. lednu příslušného roku nepřetržitě alespoň dva roky.
Odborová organizace bude moci požadovat po zaměstnavateli, aby neprodleně
přijal opatření k odstranění závad v provozu. V případě, že tyto závady vážně
ohrožují život nebo zdraví zaměstnanců, odbory písemně upozorní
zaměstnavatele a informují zaměstnance o jejich právu odmítnout takovou práci.
Pokud zaměstnanci v práci pokračují, zaměstnavatel bude povinen písemně sdělit
odborům i zaměstnancům, že práce je bezpečná. Tímto řešením by byl nahrazen
požadavek odborů směřující k vydání pokynu zaměstnavateli k zastavení práce.
MPSV podpoří pozměňovací návrhy poslanců Kailové a Opálky, které upravují
tzv. home office. Zaměstnanec, který pracuje z domova, má právo na úhradu
nákladů spojených s komunikací a dalších nákladů, které mu vznikly při výkonu
práce za předpokladu, že je u zaměstnavatele uplatnil.
Zvýší se ochrana mzdy zaměstnanců poskytovatele zdravotních služeb tak, že se
bude porovnávat i s platovým tarifem zaměstnance, který vykonává práce stejné
nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, dosáhl stejné doby
praxe a pobírá plat. Navrhovaná úprava by měla odstranit rozdíly ve výdělcích
srovnatelných zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na
právní formu zaměstnavatele, na jejichž odměňování jsou vynakládány prostředky
ze stejného zdroje (tj. veřejného zdravotního pojištění).
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