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Dnes se v závěrečném dílu 
našeho seriálu vracíme k nejas-
nostem a problémům v pracov-
něprávních vztazích. Je dobré 
vědět, co smíme, a co můžeme.

 Lenka Kopčáková

Na naše otázky odpovídá JUDr. 
Dagmar Čížková ze žďárské Občan-
ské poradny na Dolní ulici. Lidé tu 
naleznou bezplatnou pomoc... Na 
poslední otázku druhého dílu, kolem 
zdravotního pojištění za matku na 
MD do čtyř let dítěte, nyní navazu-
jeme.

Mají zaměstnanci právo určo-
vat si sami termíny čerpání řádné 
dovolené?

Zažitá praxe je taková, že zaměst-
nanci si dovolenou plánují podle 
sebe a zaměstnavatele pak žádají o 
schválení. Pokud tomu nebrání pro-
vozní důvody, zaměstnavatelé větši-
nou vycházejí vstříc. 

Může se však stát, že termíny 
dovolené zaměstnavatel jednostran-
ně nařídí, i když se to zaměstnan-
ci vůbec nehodí. Zaměstnavatel ale 
musí písemně uvědomit zaměst-
nance o termínu čerpání dovolené 
14 dní předem. A pokud chce roz-

plánovat dovolenou na celý rok, tak 
alespoň jedna část dovolené musí 
činit nejméně dva týdny v kuse. 
Tedy dobu čerpání dovolené určuje 
zaměstnavatel.

Zaměstnanci bývají často fyzicky 
nebo psychicky vytíženi. Mohou 
odmítat práci přesčas?

Práci přesčas může zaměstnava-
tel nařídit jen z vážných provoz-
ních důvodů. Práce přesčas nesmí u 
zaměstnance činit více než 8 hodin 
v jednotlivých týdnech a 150 hodin 
v kalendářním roce. Zaměstnavatel 
může požadovat práci přesčas nad 
rozsah 150 hodin pouze na základě 
dohody se zaměstnancem. 

Do počtu hodin práce přesčas se 
nezahrnuje práce přesčas, za kte-
rou bylo zaměstnanci poskytnuto 
náhradní volno.

Za dobu práce přesčas přísluší 
zaměstnanci mzda a příplatek nej-
méně ve výši 25 % průměrného 
výdělku, pokud se zaměstnavatel se 
zaměstnancem nedohodli na poskyt-
nutí náhradního volna. 

Jaké nároky má zaměstnanec, 
který utrpí pracovní úraz nebo 
nemoc z povolání?

Takovému zaměstnanci příslu-
ší ušlý výdělek po dobu pracovní 
neschopnosti, dále ušlý výdělek po 
skončení pracovní neschopnosti, je-
li převeden na jinou vhodnou prá-
ci s nižším výdělkem, nebo se stane 

invalidním.
Přísluší mu i náhrada za bolest a 

za trvalé následky, náhrada za vyna-
ložené náklady spojené s léčením, a 
náhrada za věcnou škodu.

Odškodnění pracovních úrazů a 
nemocí z povolání může dosahovat 
vysokých částek, proto je vhodné 
tuto věc řešit za pomoci právníka.

 
Někdy se zaměstnavatel brá-

ní pracovníka odškodnit s tím, že 
má jiné onemocnění, nebo že není 
sepsán záznam o úrazu... 

Někdy také chtějí zaměstnavatelé 

tuto událost zakrýt a se zaměstnan-
cem skončit pracovní poměr. Vždy 
radíme klientům, aby hájili svá prá-
va, pracovní úraz prokázali, např. 
svědecky, přestože zaměstnavatel 
nesepsal záznam o úrazu. 

Odkazujeme je na kliniku pracov-
ního lékařství, kde posoudí, zda se 
jedná o nemoc z povolání. 

A co když pak pracovní úraz či 
nemoc z povolání jsou prokázány?

Pak poškozeným zaměstnancům 
náleží uvedené náhrady škody. 

Za zaměstnavatele náhradu škody 
platí pojišťovna, u které má zaměst-
navatel pro tyto případy zákonné 
pojištění. 

Ušlý výdělek může být doplácen do 
věku 65 let, proto je někdy výhod-
nější zůstat v pracovním pomě-
ru, než před dovršením věku 65 let 
žádat o starobní důchod. Přecho-
dem do starobního důchodu nárok 
na ušlý výdělek zaniká. 

Které orgány mohou pomoci 
zaměstnancům k vymáhání práv v 
pracovněprávních vztazích?

Pomoci mohou oblastní inspek-
toráty práce a Státní úřad inspekce 
práce. Ty jsou oprávněny kontro-
lovat u zaměstnavatelů dodržování 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů, vyžadovat odstranění zjiš-
těných nedostatků, a ukládat poku-
ty. Dalšími orgány k vymáhání práv 
jsou soudy. 
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