Zaměstnání
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Nejasnosti pracovněprávních vztahů
Dnes se opět vracíme k nejasnostem a problémům v pracovněprávních vztazích. Je dobré
vědět, co smíme a co musíme.
 זLenka Kopčáková

Na naše otázky odpovídá JUDr.
Dagmar Čížková ze žďárské Občanské poradny na Dolní ulici. Lidé tu
naleznou bezplatnou pomoc... Na
poslední otázku prvního dílu, jaký
vliv na skončení pracovního poměru
má výpověď ze strany zaměstnance,
nyní navazujeme.

II. díl
Co když člověka k rozvázání pracovního poměru (PP) vedly vážné
důvody?
V takovém případě uchazeč o
zaměstnání doloží úřadu práce, že
ho k rozvázání PP vedly vážné důvody. Pak získá nekrácenou podporu v
nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 %
a 45 %.
Co lze považovat za ony vážné
důvody, pro které se podpora v
nezaměstnanosti nekrátí?

Vážné důvody jsou uvedeny v § 5
písm. c) zákona o zaměstnanosti,
např. osobní péče o dítě ve věku do 4
let, osobní péče o osobu závislou na
pomoci jiné osoby, docházka dítěte do předškolního zařízení, povinná školní docházka dítěte, místo
zaměstnání druhého manžela, zdravotní důvody, jiné vážné důvody.
Zaměstnancům se někdy stane,
že krátce po nástupu do práce s
nimi zaměstnavatel skončí PP,
aniž by to odůvodnil.
Jedná se nejspíš o zrušení PP ve
zkušební době. Zaměstnavatel i
zaměstnanec mohou zrušit PP ve
zkušební době z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu. Zrušení PP ve zkušební době je nutné učinit písemně, jinak se k němu
nepřihlíží. PP skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den
pozdější.
Jak je to s výpovědí z PP v době
pracovní neschopnosti zaměstnance?
Po dobu pracovní neschopnosti
je zaměstnanec v ochranné době a
zaměstnavatel mu po tuto dobu nesmí dát výpověď.
Pokud si ovšem zaměstnanec tuto
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Podle lékařského posudku nemůže
dále konat práci bez vážného
ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů
ode dne předložení tohoto posudku
výkon jiné, pro něho vhodné práce;
b) Zaměstnavatel mu nevyplatil
mzdu nebo náhradu mzdy do 15
dnů po uplynutí období splatnosti,
tzn. nejpozději do 15 dnů v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na
mzdu. Zaměstnanci, který okamžitě
zrušil PP, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá
délce výpovědní doby, tj. nejméně
dvěma měsícům.
PORADKYNĚ Dagmar Čížková.
Foto: Archiv
neschopnost nepřivodil úmyslně,
nebo v opilosti, či při požití návykových látek. Zaměstnanec během své
pracovní neschopnosti může dát
výpověď bez uvedení důvodu.
Umožňuje zákon zaměstnanci
okamžitě skončit PP bez výpovědní doby?
Zaměstnanec může PP okamžitě zrušit jen v těchto případech: a)

Stává se, že zaměstnavatel tlačí
na zaměstnance, aby sami ukončili PP?
Jsou případy, kdy zaměstnavatel
chce skončit PP se zaměstnancem,
který požádal o starobní důchod.
Dovršení důchodového věku a
pobírání starobního důchodu však
není zákonným důvodem k rozvázání PP.
V řádném starobním důchodu je
možné nadále pracovat a pobírat
mzdu a důchod současně.
(Pokračování na str. 10)

