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(Dokončení ze str. 7)
Co může nastat, když se zaměstnanec roz-

hodne nepřijít už do práce? Např. proto, že se 
mu práce u dosavadního zaměstnavatele nelí-
bí, nebo že si našel výhodnější práci u jiného 
zaměstnavatele?

Pracovní poměr může být rozvázán jen ze 
zákonných důvodů, tj. zrušením ve zkušební době, 
dohodou, výpovědí, nebo okamžitým zrušením za 
stanovených podmínek. Pracovní poměr na dobu 
určitou končí také uplynutím sjednané doby.

Jestliže zaměstnanec neskončí pracovní poměr 
ze zákonného důvodu a přestane chodit do práce, 
zaměstnavatel mu může okamžitě zrušit pracovní 
poměr.

 
A na to možná takový zaměstnanec hraje?

Jenže by měl vědět, že takové porušení pracovní 
kázně se může odrazit v jeho pracovním posudku 
a v zápočtovém listě. 

Důsledkem rovněž může být to, že takovému 
zaměstnanci nevznikne nárok na podporu v neza-
městnanosti. Kromě toho, za nezákonné skonče-
ní pracovního poměru, tedy za nedodržení povin-
ností vyplývajících z pracovní smlouvy, může 
zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu 
škody a ušlý zisk.

 
Jak tedy mají lidé postupovat, když chtějí rychle 

změnit místo?
Klientům v podobné situaci, kdy chtějí co nejdříve 

opustit dosavadní zaměstnání, doporučujeme, aby 
navrhli zaměstnavateli uzavřít dohodu o skončení 
pracovního poměru k datu, jak potřebují, a neřešit 

odchod ze zaměstnání nezákonným způsobem - jed-
noduše tím, že již do práce nepřijdou. 

Jaký vliv na podporu v zaměstnanosti má skon-
čení pracovního poměru dohodou, nebo výpově-
dí ze strany zaměstnance?

Obecně podpora v nezaměstnanosti v prvních 
dvou měsících je ve výši 65 %, v dalších dvou měsí-
cích 50 % a po zbývající měsíce 45 % průměrného 
čistého měsíčního výdělku, dosaženého v posledním 
zaměstnání. 

Bylo-li však poslední zaměstnání uchazeče o 
zaměstnání ukončeno, buď z jeho vlastní vůle, 
nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, a to 
bez vážných důvodů, snižuje se procentní sazba 
podpory v nezaměstnanosti na 45 % již od první-
ho měsíce pobírání podpory. (Pokračování příště)

Vždy je dobré vědět, co smíme, a co musíme


