Zaměstnání
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Kdy máme nárok na placené volno?
Jsou situace, kdy má zaměstnanec
nárok na čerpání placeného či neplaceného volna. ŽN dnes v Zákoníku
práce zjišťují nejčastější případy.
Vždy platí zásada oznámit svému
zaměstnavateli úmysl čerpat pracovní
volno s dostatečným předstihem. U
nečekaných případů jej informujeme
neprodleně. Důvod své nepřítomnosti
musíme zaměstnavateli doložit potvrzením. Např. z matriky, porodnice,
pohřebního ústavu, od lékaře ap.

Svatba
Snoubenci mají nárok na dva dny
pracovního volna. Jeden den připadá
přímo na den obřadu, pokud je v pracovním týdnu, a ten druhý si lze vybrat
před svatbou, nebo po ní. Náhrada
mzdy náleží jen za jeden den. Nejvíce volna snoubenci získají sňatkem v
pátek, kdy si mohou vzít volno ve čtvrtek, nebo v pondělí. Pokud se berou v
sobotu, získají pouze jeden proplacený
den volna v pátek, nebo v pondělí.
Také rodiče snoubenců mají nárok
na jeden den placeného volna v den
obřadu. Pokud jde naopak o svatbu
vašich rodičů, máte nárok na jeden
den neplaceného volna. Ostatní svatebčané musí na obřad v pracovním
dni čerpat řádnou dovolenou.

Vždy platí zásada
informovat svého
zaměstnavatele
v předstihu či neprodleně
Cesta do porodnice
Nastávající otec má nárok na placené volno v případě, že veze manželku do porodnice, a pak si zase
odváží rodinku z porodnice domů.
To mu musí zaměstnavatel na dobu
nezbytně nutnou umožnit. Když
chce tatínek být u porodu, i to mu
zaměstnavatel umožní, ale formou
neplaceného volna.

Úmrtí v rodině
Dle zákona si pracovní volno na
pohřeb s náhradou mzdy nebo platu může vzít osoba v nejbližším příbuzenském vztahu a člověk, který žil
se zemřelým/ou ve společné domácnosti. Vyhláška zahrnuje i ty, kteří se
zúčastní pohřbu spoluzaměstnance.
Nárok na placené volno v zaměstnání máme v případě úmrtí člena blízké rodiny. V případě úmrtí
manžela, manželky, druha, družky
nebo dítěte, máte nárok na celkem
tři dny placeného volna, z toho
jeden den na pohřeb.

Když jdeme na pohřeb rodiče, sourozence (případně rodiče či sourozence vašeho zákonného partnera),
zetě, snachy, švagra nebo švagrové,
máme nárok na jeden den placeného
volna. A jeden další den v případě, že
pohřeb zařizujeme.
Pouze po nezbytně nutnou dobu
– nanejvýš jeden den – máte nárok
na placené volno, když se účastníte
pohřbu prarodiče nebo vnuka (případně prarodiče našeho zákonného
partnera) či jiné osoby, která s vámi
žila ve společné domácnosti. I tady
ale platí, že když pohřeb zařizujeme, můžeme žádat ještě o den volna
navíc.

Návštěva lékaře
Když potřebujeme lékařské vyšetření a ošetření, které nelze obstarat mimo pracovní dobu, musí nám
zaměstnavatel umožnit vyšetření v
pracovní době, a poskytnout k tomu
placené volno na dobu nezbytně
nutnou.

Doprovod k lékaři
Někdy musíme k lékaři či do
nemocnice doprovodit někoho z
rodiny. Máme nárok na jednodenní pracovní volno. Placené volno
můžeme čerpat, pokud doprovázíme

své dítě, manžela, manželku, druha,
družku, rodiče nebo prarodiče, a to
své nebo manželovy.
Pokud k lékaři doprovázíme jiného člena rodiny, jednodenní volno
dostaneme, ale bez náhrady mzdy.

Stěhování
Dle zákoníku práce máme nárok na
pracovní volno bez náhrady platu na
nezbytně nutnou dobu, maximálně
na dva dny.
Placené volno dostaneme, pokud
se stěhujeme na popud zaměstnavatele, např. máme pracovat na pobočce či odloučeném pracovišti firmy v
jiném městě.

Volno pro dárce krve
Darujete krev, a nelze to podstoupit mimo pracovní dobu? Pak máte
nárok na placené volno po dobu
odběru, cesty tam a zpět, a případného zotavení, maximálně však do
24 hodin od počátku cesty k odběru.

Hledání nové práce
Běží vám výpovědní lhůta, a vy
sháníte nové zaměstnání? Pak máte
nárok na půlden neplaceného volna
týdně k hledání jiné práce..
(Pokračování na str. 25)

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku
v oboru strojírenství
a metalurgie?

► ŽĎAS je Vaše volba!
HLEDÁME odborníky do ﬁrmy:
►Obsluha obráběcího
centra

►Zámečník
►Svářeč

►Obsluha 3D měření

►Kalič

►Nástrojář

►Jeřábník

►Konstruktér

►Kovář

►Soustružník

►Tavič

►Horizontkář

►Formíř

►Frézař

►Mistr – vrchní mistr
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