
STRANA 25 Zaměstnání ŽN - ZÁŘÍ 2017

(Dokončení ze str. 23)
Při výpovědi z příčin vymezených v § 52 zákoníku práce písmeno a) až e) 

je toto volno placené. Po dohodě se zaměstnavatelem je možné volno spojo-
vat ve větší kusy: místo půldne týdně si vybrat jeden den za čtrnáct dní, nebo 
dva dny za měsíc.

Kalamita v dopravě
Dopravní zácpa, nehoda či další dopravní kalamita, která způsobí přeru-

šení nebo zpomalení provozu, nám může zabránit dorazit včas do práce. V 
takovém případě máme nárok na neplacené pracovní volno po nezbytně nut-
nou dobu. Ovšem pokud jsme se nemohli do práce včas dostat jinak, a šlo o 
nepředvídatelnou potíž.  -lko-

Kdy máme nárok na placené...

Konečně máte dovolenou, na kte-
rou jste se tak dlouho těšili.  Jenže 
po pár dnech vás začne bolet v krku, 
dostanete horečku, takže musíte do 
postele. Nebo jste si dokonce způso-
bili úraz? 

Pokud vás ošetřující lékař uznal za 
dočasně práce neschopného, máte 
dle Zákoníku práce nárok na přeru-
šení čerpání dovolené. 

Musíte však o tom bez zbytečného 
průtahu informovat svého zaměst-
navatele a nemoc mu doložit přísluš-
ným dokladem od lékaře. Čerpání 
dovolené nemocného zaměstnance 
se poté přerušuje, a zaměstnavatel 
mu nesmí dny nemoci počítat jako 
vyčerpanou dovolenou. 

Zaměstnanec pak má právo na poz-
dější čerpání dovolené v rozsahu, 
který odpovídá době, po kterou byl 
na dovolené nemocen. To platí i v 
případě onemocnění během naříze-
né celozávodní dovolené. I v tomto 
případě má nemocný zaměstnanec 
právo dovolenou ukončit, a nastou-
pit na nemocenskou. Zbytek dovole-
né, kterou zaměstnanec kvůli nemo-
ci nevyužil, může pak vybrat stejně, 
jako by to byla klasická dovolená.

Na přerušení dovolené má také 
zaměstnanec právo, pokud musel 
začít ošetřovat nemocného člena 
rodiny. 

V Česku je hodně častou praxí 
čerpání dovolené v prvních třech 
dnech nemoci. Když totiž onemoc-
níme, právě za tyto první tři dny pra-
covní neschopnosti nám náhrada 
mzdy nepřísluší. Výjimkou je naří-
zená karanténa, kde ze zákona náleží 
náhrada mzdy už od prvního dne 
nemoci. Po dobu dalších 14 kalen-
dářních dnů nám „nemocenskou“ ve 
formě náhrady mzdy hradí zaměst-
navatel.

Jenže při nachlazení, kdy se snaží-
me nemoc vyležet během pár dní, 
si většina zaměstnanců bere raději 
dovolenou, aby nepřišla o příjem. Je 
tak vlastně potlačen účel dovolené, 
tedy zotavení a odpočinek zaměst-
nance. Jde vždy o čistě dobrovolné 
rozhodnutí zaměstnanců, a zaměst-
navatel je nemůže k čerpání dovo-
lené během nemoci nutit a ani jim 
čerpání dovolené nařizovat. -lko-

Jak je to s přerušením
dovolené kvůli nemoci

Pokud v dovolené
 onemocníme, nebo

ošetřujeme člena rodiny...

Ilustrační foto


