
ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 

v oboru strojírenství 

a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření

►Nástrojář

►Konstruktér

►Soustružník

►Horizontkář

►Frézař

►Zámečník

►Svářeč

►Kalič

►Jeřábník

►Kovář

►Tavič

►Formíř

►Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz 

Rozšiřujeme kolektiv a nabízíme práci či brigádu na pozici:

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
praxe v oboru, vyučení výhodou, možnost přespání mezi směnami, 

příspěvek na stravování a oblečení, práce po celý rok

mzda 20 000–30 000 Kč + spropitné
Kontaktní osoba: Lucie Sekventová

rezervace@balonovyhotel.cz tel.: +420 773 02 02 71

BALÓNOVÝ HO
A PIVOVAR RADE

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU

www.balonovyhotel.cz 

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN 

restaurace | ubytování | pivovar | školení | svatby | oslavy
lety horkovzdušným balónem

Zaměstnání
STRANA 7

Nejasnosti či problémy v pracovněprávních 
vztazích patří dle odborníků mezi ty nejčastěj-
ší. Rozhodně se vyplatí vědět, co musíme, a co 
můžeme. Laxní postoj se mnohdy nevyplácí... 

Řešíte problémy týkající se vzniku či skonče-
ní pracovního poměru, převedení na jinou práci, 
nebo máte nejasnosti kolem mzdových nároků a 
odstupného?

Pak vás trápí podobné starosti, jako všechny ty, 
kteří už si našli cestu do Občanské poradny. Nalé-
zají zde bezplatnou pomoc se svými problémy.  
Poradna sídlí na Dolní ulici č. 165/1.

Klientům jsou zde k dispozici dvě poradkyně, 
JUDr. Dagmar Čížková a Bc. Iveta Zlámalová.

Jak pro ŽN přibližuje Dagmar Čížková, dotazy 
klientů v oblasti pracovněprávních vztahů, kte-
rým se budeme následně věnovat,  patří mezi ty 

nejčastější.
Zaměstnanci bývají např. bezradní v záležitos-

tech kolem přesčasů, nočních prací, odškodnění 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na porad-
nu se obrací i lidé s dotazy kolem podpory v neza-
městnanosti, nároků na dovolenou, či s pracovní-
mi podmínkami zaměstnankyň – matek.

 -lko-

Časté dotazy k pracovněprávním vztahům

Dnes ŽN zjišťují situace,  
na které mohou zaměstnanci 
narazit. Na nejčastější otázky  
z praxe Občanské poradny  
v oblasti pracovněprávních 
vztahů odpovídá JUDr.   
Dagmar Čížková.

 Lenka Kopčáková

Co by lidé měli vědět, než podepí-
ší pracovní smlouvu?

Před uzavřením pracovní smlou-
vy by měli chtít informace zejména o 
svých právech a povinnostech, které 
by pro ně z pracovní smlouvy vyplý-
valy - o pracovních podmínkách, mz-
dě a termínu výplaty mzdy. 

Měli by se také informovat o délce 
dovolené, výpovědní době, týdenní 
pracovní době, o zajištění bezpečnos-
ti a ochraně zdraví při práci. 

Jakou formu má pracovní smlou-
va mít? 

Pracovní smlouva musí být písemná 
a musí obsahovat druh práce zaměst-
nance, místo výkonu práce a den 
nástupu do práce. V pracovní smlou-
vě se často sjednává zkušební doba, 
která nesmí být delší než 3 měsíce 
ode dne vzniku pracovního poměru, 
a 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. 

Pracovní poměr trvá po dobu ne-
určitou, pokud nebyl sjednán na dobu 
určitou.

Lze pracovní poměr na dobu urči-
tou se stejnou osobou opakovat?

Doba trvání pracovního poměru 

Vždy je dobré vědět, co smíme, a co musíme

na dobu určitou nesmí přesáhnout 
tři roky ode dne vzniku prvního pra-
covního poměru, a může být opako-
vána nejvýše dvakrát. 

To znamená, že pracovní poměr 
na dobu určitou např. na tři roky, 
opakovaný dvakrát, může tak trvat 
maximálně devět let. Nebo pracovní 
poměr na dobu určitou na jeden rok, 
opakovaný dvakrát, může trvat maxi-
málně tři roky. 

Z tohoto ustanovení existují výjim-
ky, např. u sezónních prací, nebo u 
agenturního zaměstnávání.

Uzavírání smluv na dobu určitou 
je u zaměstnavatelů oblíbeným 

způsobem sjednávání pracovního 
poměru... 

To ano. Díky existenci pracovní-
ho poměru na dobu určitou může 
zaměstnavatel snadno, bez vyplá-
cení odstupného, ukončit pracovní 
poměr se zaměstnanci, kteří v pra-
covním procesu nedosahují dosta-
tečných výkonů. Zaměstnavatel 
prodlouží smlouvu jen těm zaměst-
nancům, se kterými je bez výhrad 
spokojen, a často pak s nimi uzavírá 
smlouvu na dobu neurčitou.

Co může nastat, když zaměstna-
vatel uzavře pracovní poměr na 
dobu určitou se stejnou osobu už 
po čtvrté?

Pokud nastane taková situace, a 

oznámí-li zaměstnanec písemně 
zaměstnavateli, že trvá na tom, aby 
ho dále zaměstnával, platí, že se jed-
ná o pracovní poměr na dobu neur-
čitou. 

Může zaměstnavatel přikázat 
zaměstnanci, aby pracoval na 
jiném místě, než je uvedeno v pra-
covní smlouvě?

Přeložit zaměstnance k výkonu 
práce do jiného místa, než bylo sjed-
náno v pracovní smlouvě, je možné 
pouze s jeho souhlasem a v rámci 
zaměstnavatele, pokud to nezbytně 
vyžaduje jeho provozní potřeba.

 (Pokračování na str. 8)

PORA DKYNĚ Dagmar Čížková.
 Foto: Archiv


